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ΡΒΑΒΡΑΤΊΙΟ. 

τα βαθουϊα οὐ ἀϊπηίάϊατη πππο οχδοία βιιπΐ 6Χ 400 
ΡΥα5 ΡΙΠἀαΙ ΒΒ. 6Χ Δθαῖθαβ. ΑἸαΙ Μπά! οὐ ἀπάγθαθ Αβα- 
δὶ ΒοΟΘΙῚ ῥγοάς. ὐποοοββουαπύ δ᾽ αυδαγδριηΐα ΔΙΠΊΡΠΠῚΒ 
Θἀ!Ποπθ5 θαι δά ποβΟΓΔΙη ἹΠΘΙΊΟΥΔΙΏ, ΟΌΒΙΙΤῚ Τα 6 
τηα]α 84 1{Ππδρ γαπάπτη δἰαπθ οπθπἀδηάπαπη ροθίδηῃ οοπία]θ- 
γαπί. Αἰὐξαηθη ᾿πίθυ ΟΠΠη65 ΘαΙΓΟΥΘΒ {γΓ68 διηϊηθηὺ (ΔΘ ΤΊΔΗ1: 
Εγαβπιβ ΘΟΒτηϊάπιβ, (Οοἀοίγοαιθθ ΗἩρυτηδηηαβ, Αὐρτιδίαϑ 
Βδοκμῖαβ. ΗΙβ ΠἸΡῸΒ. ΙΒ. ῬΥΘοβίδ ἢ 1551Π115 Ρ] 08. ΠΌΔΙ 610] 
Ροϊθϑὺ Ριπάδγιβ ἀθθοί, 40 Πουθτη ΟΡΘΙΡα5. ἰδηατδπη ἃ οοσΐο 
[απἀδιηθηΐο δι ΘχβίπογΘ ορογίθὺ ππατη πθτηατθ ΡΙΠ 8108 6 
Μυβαθ βἰπάϊοβατη, 1146πΔ οὐϊδ πὶ ΟΥΙΒ1Π ΠΟΙ ΠῚ ΟΔΥΤΩΙΠ ΠῚ 8- 
ὙἹΟΥ ΡΥ Θχθυαπν 60 ΟΟΠἰΘΠΡβθυηὐ ΒΟΡΟ απ ΘΟἀΙΟΌΙΩ 
ΔΌΧΙΠαΙη. ΡΙηὰ5 Ε΄. ΟΠΤΉ! α15 ΠΟΠΏ.]]05 οοάϊοοθθ 648] 
Δα τηδηστα ογδηΐ Ῥαϊαίποβ δχουββιύ; ἀθιη46 (ροβίαθδιη ΠΟ 
ΘΧΘΙΠΡΙ πὶ θοῦ! ΟΧΟΠΙΘη565 ΘαἸοΥ65 οὐ ΗΠ ΘΥΉΙ5 41105 4πο5- 
ἄδπι ΠΠΡΥῸ5 Θχοθυρβουαηῦ) αὐ. Ηδυτηδηητι8 ὈΥΙΤ.15. τη ΕΓ] ΟΘΓη 
τη ΘΓ ΡΟΙ [Ομ Θ πη ἃ σψϑὑιβίοΥθ βουϊρίασα ἢϊηπο ἴη46 ἀἰδεηχι: 
ἀθηϊααθ 80 Ηθυτηδ 815 ΘΟΟΡΙ15 ρτγοΐθοίαβ ἃ. Βόοκηῖαβ οΡ6 
οοὐϊοῦτη ΤηΘ] ΟΠ Ὑ δ 15] ΘΠ ΒΙΌΤη, ΡΑΥΙΒΙΠΟΙΓΌΤΩ Δ]]ΟΥΠΓ͵Ω- 

46 Ρϑυτη]οβ ἰοοοβ βαηδνι οὖ ἀΌΡ]1Ο15 πο ΡΟ] ΔΙΙΟΠ15. 81Π1- 
ὈΙθαμα 86 ΓΑΕ ΟΠΘ ΠῚ ΡΓΌΡ6 οβίθηαιί. δα βογιρίαγαθ αἰ υβι- 
ἰαΐθπη πθαὰθ ἀπαπϑιὴ Ῥγοία] ΤηἰΘρΡΎΔΙη ὙΊ ῬΌΤΉΤΠΤΙ5. 60, 51 



ΥἹ ῬΡΗΕΑΞΒΕΑΤΊΟ. 

[θοϊββθῖ, 6 οο τ ΠΟ] θῈ15 ἀπ] 15 πο θαῖαν αὐροΐο τπᾶρμἈ πὶ ΡΔΓ- 
ἴθπη ΠΘΡΊ ΘΡΘΗΤΙΟΥΊ θῈ15 ΓΘ ΡΟΥΘ Ροΐαϊββοῖ. Ῥγδοίουθα ὁΡ- 
πὶ αυϊάαπη Θατῃ ἰαἰθθαηΐ τηδητβουρί!, ἴὰπο (αμΐο ἢο5 ὃ0 
γ61 60 δῃμῃοβὺ οἵ Ὁ {{Π᾿ΠῸΙ ΠῚ τη] βία δὲ ΟὉ βρη] ἀϊβ8ὶ- 
τ τα} ὈΓ]]ΟΥ ΠΘοάστιπι 1ΠΠ0 ὙΠ ταΐθηι ἀοοθββα ἀΠἼο] 65, Ναης 
4αοηϊα ΟἾΠῚ τ] ἴ0. ΤΉ] ΠΟΘ οἵ ἰθΠ ΡΟΥΒ δὲ ΠαΠΙΠ] ΟΣ πὶ 41- 
ΒΡΘΠΙο νοὶ γϑιηοίββιπηα ἰοοα αἰϊηρονο ᾿Ιοθὶ οἱ δά ορθβ Ατ- 
Ὀγοβίδηδβ. δ᾽ αἰϊοδη βατιθ ΡΟΥΓΘΡΎΙΠΙΒ ΒΌΠΠΙηδ ΟἿΠῚ ᾿ππηδηϊαΐθ 

ΔἀΙτὰ5. ΔρΡΟΥηἴαγ, δα ΟΡΕΠΠΟΥ ἢ ΠΠΟΥΟσ πὶ ΘΟ] ] ΟΠ 65. ΡΘΥΓ- 
ἔδοίίοσοβ οἴϑι ΠῸῚ 51π6 5βίπαϊο δὸ ΕΠ ρθηζἃ 564 Ἀπ θῃ πλα]ΐο 
ἴδοι 5. ῬΟΥΥΘΗΙῚ ροίτ. 

(παρ ἘΠΑΙΟΥῚ αὖ ἀηπὸ [841 Ἠοπηδθ ἴῃ Πἰθγιιμὶ {{181- 
Ὠἰδηππὶ ἱηοϊάογοῖ, 4π6Π} ΘΟίΘΡῚΒ ΤΠ Θ]]ΟΥΘ ΠΏ οὖ σψϑὑμιβι 1 
6586. οορῃου!, δοάοιηα 6 ἃηη0Ὸ Ε]ογθηζα 6. ορέϊμητιμη 'ΓΎΤΟΪ1- 
ΠἰΔ ΠΟΥ ἸγΘηΪγοῖ. [ΘΟΘη 10 ΡΟ αποά 16] 1ΟἸΒΒΊΤΩΙ ΟΕ 518 
οὐ ᾿ρβίιβ οὖ ραΐγίαθ θη ἂὉ 18 βία 15 Θχυϊαγθ οἵ  ΡΟτο- 
ΘΥΪητ η΄ ἸηΐθῚ ΟἸΥΘΒ 505 6586. |Ββουπηΐ, δχϑηοϊαΐο ΔΠΠῸ 

1808 ἄθπαο βυβοοριὶ Ριπάδυιν, [μαἰθίατη δά 11, ἀρραγαΐαμῃ 
Βαθτη πα ΒῸΡΟ] θοῦ] Θ. οομηρίον. [πὰ 50 ἤπρϑιη ἃ ΠΩ] 
1800 ὥομο α (ἀθειηδηϊ, ααδίθμιιβ δὲ ΟἸγρῖα ρους πθηΐ, 
οὐϊατ βίαι δὰ ορίϊμηοβ αποβάδηη οοάϊοοθβ (Ρᾶν. αἱ οἱ 
Τιοιά. ΟἹ οουϊοβ. δἀνους 6 4 5 ἴῃ 60 ρ80 106 }10 {5 1π|8 
οριί. Ιθρμῖααθ ἃπηὸὺ 1801 ᾿ἴθυαν [{8]1ᾶ1 Δ 10, 01 ΑἸηθτο- 

ΒΙδ τ ΘΟ ἸΟΘ ἢ ΟἸΠΏΠΙΠῚ ΟΡΕ ΜΠ ᾿πγ Θηϊΐ, 6. Οὐἶπι8 1{ΠΠΘΥῚΒ 
ἔγαοία. σοία ὐ δὰ Λοδάοιϊατη ΒΟΥ ΉΒΘ 1 ΠΠΘΥῚΒ, ΒΟΥΙΡΙΙΒ 

ΠΠΘη86 Απριβίο 180], οὐ ἴῃ Ερίβίοϊα δὰ (Ὁ. ΕὙὐιθάθυῖοβ, ᾿η- 
ῬΓΘβδα ΒΘ η56 Μαγνίο δθῦ, 

1 1χῖν ἘΠ ϊου ἴῃ ργδοίατοηθ δὰ ομο]α (ἀθυτηδηὶ Ρ. ΤΠ 
586. ἴῃ οὐϊοπο 4π8ηὶ ρᾶγατοῖ ρθηθγα ἰδηΐαμη αἰ. οἰ ἼΤΩ, 

ΒΙΏΡΪΟΒ. ὙΘΙῸ Οὔ ΒΥ 5. ΘΌΠΘΙΙΒ. ΘΟ 65. ῬΥδθίθυ Γγτιτὴ 6586. 
δῖος ἴῃ ΟἸ ρΡΠ5. οὐ ΥΎΠ1Β. ἸΠΙΘΡΥΙΒ ἅμ ἀρ οββουαΐ Δρρᾶγὰ- 
ἴα, οὔτ, ππίαΐο ἃηΐπι0, 8656. ἃ0 06. ΘΟΏΒΗΠ1Ὸ0 ΥΘυοοδν . 

Οὐἶιβ τοὶ {γ85. ογδηΐ οατιβδ6. 
1. Οὐπι ἃ βιρουϊοῦ θα8. ΘΠ 15. ΒΙ ΠΡῚΝ ΠΡΡῚ πΟΠη]- 

ῃδϊ δββοηΐ, οπλῖββα μὰς βἰῃρι! οσιηὶ ΡΥ Οχ ἢ ΠΟΙ Π 1016 

δια θιρισατῃ {πϊββοῖ, ααοιηοάο παθο ποβίγαθ Θά] μ15. ἀἰν θυ βὶ- 

[ᾳ5 βοχιρίαταθ δὰ ΠΠ]ὰτὴ ππηρου ἔδοίδυα. ἀπθοθ θμίμ γϑέθυνο- 



ῬΒΑΞΒΕΑΤΊΟ. ὙΠ 

ἰατ. Τὰ 6 ρ΄ια5 ἀπ 1 Ὁ] 015. {α]1556΄, απ ΒΔΘΡΘΗΠΠῚΘΙῸ πο- 
βίγαθ δϑογππάθμι ΠΌΡΟΥαπῚ ΟΟΙ [ΠΟ η685. ἃ 115. 488. 811 6ΟΧ 
βάρη τϑίπ]θγαηύ ἀἸγθθαηί, Πδθο νηα ποίαν! πο Ροίοθ- 
γδηΐ ὨΪΒῚ ΒΙΠΡῚ]Π5. ΠΟΥῚΒ. ΠΟΙΉΙΠἴϊ5. ΑἸΙο5 αὖ ΒΟ] Θίαηο5. οἱ 
Μαγοίδηοβ τγοἰγαοίαυθ ΠῸΠ [Ιοαϊΐ; 51η6 ἀἀΡ10 οὐδ πὶ 1η 18 

Πα ποὺ ΘΥΓΟΤΟ5 ῬΤΊΟΤτῚ ΘΟ] ] αἴογττη ἔδοιπηΐ, αὖ ΠῚ ΡΟΥΙΒΒΙ ΠΠΤῚ 

οΟὐο65. ἃ το] αὰ ἰΘοΙΙΟ 18. αἰνογβιίαίθ ἀἸβθιἀθαηΐ. 'ΓΔΙηΘη 
ΠΟ ΡΓΟΙΒΒ. ΟΥΑΙ ροίογδηΐ απᾶ6 ΘΧ Π15 ΠΌΥ15 ἀπάππι το- 
Ιαΐα Πα ΙΉΠΙ8. 

ὡ, Ομμηΐηο ρου 0116 οϑῦ σθηθύα ἴῃ ΟἸΠΏΙΌΙΒ. [ΠΟΥῚΒ 
ἀἰδίμοσθ. ᾿θοθη τ οΥο5. απ] ἀδπὶ ΠΟ ΡΟ τη040 οἰ [Ιη- 
[οΥΡοΙαὐ5. ἰαοιαπί, τη040 νϑίθυθβ βϑθαπαηΐαγ: βαμὺ οὐδ 68] 
τηΐου νοίπβιονα ρθπογα Πποίαθηΐί. 

9, ῬαρΡΙοΧ β8606 οβϑύ ἴὴ ϑοάθῃι οοα!ο6 βουϊρίαγα, 5106 
τὰ τοῦ αἰΐοτα ἃ πηᾶμτι Βθοῦπάα ιν πιῦ αἰγϑα 6 ἃ ΡΥΙΙηἃ ΤΊΘ ΤΙ 
510. Ηδθὸ αἰγθυβιίαθβ ρΘΠΘΙΆ11 5500 4ποα Ρ]αγΓ65 ΠΌΥῸΒ. ΟΟΠ- 
ΡΙθοίογοίι ΘΧΡΥΙΤΩΙ πῸη Ροἰθυαΐ. 
δηλ θγ πὰ Ε᾽αΙτον οοριῦ δατηοάππι ΤγΙτ5 ΒΙ ΠΡ ΪΟΥΙΗ 

οοατοσχμη [πο γαῦ!η ΠΟΙ ΠΔ ΠΟΥ) ΘΟΙΒ1Π111Π οὗ, ῬΥΟΓΘ ΟΡΘΙΓἃ 

γϑραάιαῖα, ᾿πρϑηΐομ δίαπθ ᾿ηργαύαμπη ἤππὸ Δ ΌΟΓΘΙᾺ βιιβοθριί. 
 ὐχοοριίαγιῦ ἰδηθη, πὖ ΤΘΙ ΟΟΙΩΡ]οαΐδη ρϑ 110 Ρ]ΔΏΙΟΥΘΙΩ 
τράάογοῖ, ἁἰπα δΙ πα ἀοΥατη ΘΟΠΙΟΌΠῚ δγϑίοιηα, απο, αὖ ΠΟΧ 
Ραύθ 1, οαπ|5 ΘΟ ΠΘΥῚΒ Β1ηὖ ΒΙΠΡᾺΠ ΠΠ071, ῬΥΊΠ10 οθύαία Δρραγθϑί. 

νοι Ἰρτῦαν γα ΠΟΘ. ΘΑΥΠ]ηπτὴ ΕΙΠΕ ΔΥΙΘΟΥ απ [δὴ 
“αδ ΠῚ. 6. ὨΊ58. ΘΟΡΏΟΒΟΙ ροίοβῦ δοουγαΐθ ῬΌΒΠΟΙ 1115 [Δ ΘΘΓΘ, 
ι.. 6. ἄγ 14 αποά [ΟἿ νοσδηί » ΞΡΘΟΙΘΩΩ ἐλ ΟΣ ἢ Φαῤᾶεὶ 
ΟΠΠὰ [ἢ 8185 ΓΘΡΙΘΕΘΏΒΙΟΠΟΒ, [ΠῚ ΤΠ ΧΊΤΠΘ [ἢ ΡΘΙΎΘΥΒΔΘ αἱ- 
Πρϑηθαθ. οἵηπῖα δα σΊγΠ ΤΟ ΒΘΟΔΉ 5. ΟΥΙΠΘῺ ΠΟΥ, 14 αὐ 

ααοάαπηπιοίο νουιη ρα θηΐου ἔδυ ματι οὐ. ΝΠ 51 οἰἹο- 
Β10Υ οὗ ἃ ΘΟΠΊΠΉΠ15 γιΐαθ ΔΟΙΠΙΏΠΪ5 ἃ 0 ΠΘΡΌΤΙΙΒ ΠΘΙΊΟΙ ἔα! ββοί, 

Τουΐαββθθ στη ῖο νι οαπὶ «ἰδογίαΐο οὐ νι αταίθ (485 1118 58 6068 
ἃ δια] θυ) τηΐθ᾽ τηϊηοτα, οὐ τηδιογὰ ἀἸβ ρΊΘγ6, Βαρουν δοᾶ- 
θα ΔΌΠΘΘΡο, ΕΠ ΠΟΙΠΠΟΥ 5. ΟΠμηθ η Οὐ ἃ] ΠΡ ΘΠ 616 ροία]85- 
β5οί, δοά οἰϊδιη. [ἢ ταὶ ΠΟΥ 115. ΟΥ1Ο15. ΔΙ] παι αὐ αΐθιη αἵ- 
ἴθυυὶ ἀρ θαἐ ογοάθθαί. ὙΙΔ Θηϊπὰ ΡΘυ πη] αὶ ΤΘΟΘΗ ΠΟΤ. 

Ρθοοθαία ᾿π4θ6 ἀθβοθηάθιθ, αποα γϑυὰβ ΠΡΓΟΛ Τὰ. γ6] ᾿πίθρρο- 
Ἰαΐουιιπη γ 6] ποῃ τη ον ΡοἰΪαἰογιη ἰδού πθ5. Ἰρπονθαηΐ, οὗ ὁ Χ 



ΥῊΙ ΡΕΑΒΕΛΤΊΙΟ. 

5] 6 Πΐ 10. ΡΥΙΟσ τὴ. ΘἀἸξου ἢ ΡΥΓΔΘΡΙΌΡΘΙΘ ἱπἀἸοαθαηΐ. Τὰ 6 πο- 

ΒΒ. ΠΟΙΒ ΒΟΧΟΘΏΤ68. ἈΡΡΑΓΘΌΙΣ ἤᾶπο γν 6] 1ΠΠὰ πὶ βου ρταγδ τη 
ΟΠ 50}1π|8 Ρα]αϊὶ Οὐ (ααθπὴ ΚΚδυβοσιβ ΔΟΟαγ  Ἰββί πη ροβί 
ΒδοΚΒ απ Δ] Ιοβααο ἐγαοίαν τ) 564 τη ηϊαπι νϑίθυ πὶ Πἰ ΡΓΟΥΌΤΩ 
6886. Ῥοίαϊ φυϊάθηι Ἐπάϊτου πομΠῈ}}ἃ 5᾽]Θηῖ0 Ῥγδθίθυϊγθ αι 6 
οὗ 081 ᾿παΠΠ|ὰ ν᾽ θθαηέαν. ΝοΙαϊ ἰδ 5101 οτηπ θ᾽ πΕ}}}- 
ἰδῖβ ᾿πἀἸο  πτὴ ΔΥΓΟΡΑγΘ, άθοαπο ν6] θὰ ἀθάϊ ατιᾶθ 8}115 αἱ]- 
Ἰὰ νἹΔΟΥῚ ΡΟβ86. βιβριοαθαίι" οἵ πθ 80 οΥ̓ΠΟΡΥΔΡΠΪοΙβ. αὶ- 
ἄθμμ, αὖ ἃ πν ΡΑΥΓΑΡΌΡΙΟΟ οἷ 51 10 π|8, ἀρβέϊητις. ΟἸΠ μὴ οἱ 
πᾶθο οἱ [ἴα τπὸ οοηβρθοία ἴῃς; ῬΥΟΙΘρΘΟΙΉΘ ΗΒ“ ἰγαοίαγο ἴῃ 

ΠΟ οὐαί, ροβίθα ΟΠ] ΠῸΠΠΠΔΠῚ 1ἴᾳ ΟἰϊΟΒΌΤ 56 [ΌΓ6 ρ᾿γδο- 
νἱάογοί, αἱ ἰοΐο Δηΐη0 ἴῃ Πᾶθο βίπαϊα που θΘγ ροββοί, 
οἴποϊο 5160 ροΐϊπιβ ἀθίαπρ μτπὶ 6556. βίαίαϊς, αὖ ποα πο 416 
Ιοοο Δρροποιοί θὰ ἀτὰρ μαρογοῖ ππάθ 411 Πδυσγθηΐ. 

ψοΪ]αϊς οὐϊαπη οχ ᾿ἰβάθιῃ ἰοηξιθτιβ ΠΟ] 1α, απαίθηιβ δά 

ΓΟ ΠῚ ΟΥΓΙΟδτὴ βρθοΐδηΐ, πη ᾿π 46. οιπθηάδίονα, Θχρ]!οδίϊογα 
τ ]ππιβν αἰρϑβία ργοΐθυσθ: ἴῃ πᾶ Οροσὰ ἱηργαία οἱ αἰ ἢ} 
γ6] βἰπα!οβιββι γα) ὙΘΙῚ ΔΏΪηλ5 ἀοβοϊαί. ΕἸ άθη Θ᾽ ΠΘΥῚΒ 
βιηΐ ΒΘΟΘΗ ΠΟ ΠῚ ΟΠ] ΟΣ ΕἸ ΊΒΙΟΘΒ, απὰβ οαπὶ Βδοκ- 

᾿ϊὰ5. ΟὉ οχιριιαπι ΒΟΥ Ρίοστι πὶ ἢ ὈΓΌΤΤ ΠΣ ΘΟΡΙ Τὴ ΡΟ ἤΟΘΥΘ ΠΟ 
Ροϊαϊδβοί, δὰ ομο Ια (ἀθυτηδηϊ ΠῸΠ 51η6 δια δἀϊθοίαβ 6588 
ΡΟΣ πη 6]}ΠΠ1ρ 6 ηΐ. 

γαῖ ΡΟΥΤῸ Οσοδβίομθ ΟὈΪαία 46 τπιϑῖ Ο,ὙΔΙΩΠηδίϊοΟ οἱ 
γβθίουϊοο, τ Ἴο0 οἵ ργοβοάϊδοο, ριῃοποίϊοο οἱ ἀἰϊαϊθοίϊοο 
Ριπάδυι ρῥγοΐουσθ θὰ ἥτᾶθ ἴῃ ργοιηρίιμ ογαμΐ, απιᾶθ μα] 6 
ααϊάθπι οἱ αβϑιάπιαθ Δ] Ου πὶ Ῥοθίδ πὴ ΒΟΥ Ρ ΟΠ] 6 ἰθοίϊο- 
ὨἾ5. ᾿ἱπά!ρογῦο ΠΟ Ἰρηογαΐ πὖ ρογίθοία αἴατπιθ βοΐ νἹ 60] 
Ροββιηΐ, ἰδιηθη τὶ συμβολάς ἃ οορῃοβοθπάδο Ἰἀοηθα8 ἀοοίϊο- 
γθὰβΒ Βαπά ἰηργαία ἴογο βρουαί. Ῥρυροηάογσθ ΒΒ οἱ 
ὙΥ Θβύρμδ! Ἰ)οοίτπατη ΔΜ ἰυ]οαμ, ΘΧΔΙΉΙ ΓΘ. ἔλα  ΠΠ ΘΗ ΤΟΥΤῚ 
δαοίογοβ γοομ ἸογοΒ ροβί Βδοκμιαπι δοουγαΐα οοαϊοιιΠῚ 
ΡΘΥβουαἰδίοηθ Θμθηἀαῖοβ, ΟΠη68. α08 ἀρὰ οαϊΐολοβ οἵ 
Ἰηὐουρυοίθβ ἰαιἀαΐοβ Ἰηγ θη! αὶ ἰοθοὺβ Πρ θυ οὖ σγϑίθρουο 
0 ᾿ϊουΐ. 

ψοϊα ἀθηϊαῖιθ ΡΆΒΒ1ΠῚ 5188. ΘΠ. ΠΟ Π68 ΘΟΠΊΠΊΘῊ- 
ἄαγθ, δἰΐθπαβ δαὶ γί ουθ αὶ οοηύιθυ!. ἔὐαηΐ Θηϊπ Ροϑὲ 
Βδοκμαα οὐ Πουπηδηπῖπὴ Καγβουῖ, Βουρκιῖ, Ομ ΠΟΙ ἀθυΊηὶ, 



ΡΗΑ ἘΠ ΥΡΙΘ: ΙΧ 

ΑἸγοηΐβ. ΒΑθοΠΘηβίθι ἢ} ΔΙΙΟΥΠη]Π6. νΠΌΥ ἸΠΡΘΗΙΟΒΟ- 
ΓΙ ΠῸΠ Ρϑῖιοα αἴιὰθ. ΘΟμΒΙ ἀθυαίοηθ. αἸρ ἰββίτηα βαηΐ. (Ὃὰ0 

ΠΟΙΉΪΠ6. 5 απδηο ΠῸΠ ΟἸΉΠΪὰ απᾶθ ῥγοϊαία βαηὺ ἰθιρου, 
51 ουἶὰ5. ΒΟΙΉΙΠΪ5. ἀοοῦ ΟΡΙΠΙΟ ΠΟ. ΠΟρΡΊ]ΟΧοΥ, Ἰά ΠΟ το- 

Τπηἰαῦ ΕΣ Ιου 564. ΟἿ ἂὸ σιατη ἀοίθοία! αὖ αἰγιθαδηί 
Ἰοοίογθθ στοραῦ, [Ὡρθη5 οϑῦ ἴῃ ΤΉ ]115. [0015 Ἰη Το ΡΥ ἰδ ΠΟ ΠῚ 
οὐ σομπίθούαγαγιτη οορίὰ, αι π586. Δηποἰδί!οποβ. οὐ ΡΟΥ τησϊία 

νοϊασηΐηα αἰδίγαοίαθ, τὐὖ [6] ΟΊ ΟΥῚΒ. ΠΟΙΏΙΠΙΒ. ατιᾶτη μαϊὰ5. Ε"α]- 

ἰοΥ5. 510 Θὰ ΟἸημΐα ΡΟΙΓΟΘΉΒΟΓΘ. οὐ Ῥοηθυγ 6. (ΔΙΠΘΠΔΠῚ 
πο ἀθουαηΐ Ὁ] [ἢ ΘΥΡΟΙΙ ΒΒ. ΘΙΠΙΒΙΠΊΟΩΊ ΟΟΙΠΙΠΟΥ ΔΗ 1), 51 

σαϊάθιη Ῥομὰ ἰδο6 06, τηδ]ὰ ΔΟΘΙ ῬΊΒΒΙΙΘ. ΠοΟΐδΥΘ 18} 58 60}}1 6δϑί. 

Ἐχαπὺ οἰϊδιη 4 Βα Ποῦ θὰ νι πρϑυθηΐ ααο πο ΡΪυτἃ 
486. ἀροῦίθ ἔαϊβα βαηὺ 5116 η110 ῬγΔΘίθυ τη βθυ. [10 ΘΗΪΤΩ 
ΟἸπα Ῥασνίαπα τὰ πιο ΗΠ υ ρΊ Δ ηδἃ Τη ΧΊΤη ΔΤ ρᾶγίθη ἔα 58 
6586. οομβδίαί. ἢ ΠἸΟΟΥῸ [5 οϑὲ απο ΒΘΗΠΤηΠ5, Π1Π1] ἰδο 
ἐαβϑυϊ]οθοὸ 5116 Π10 ΤηΔΡῚΒ. ΡΟΙΙΟΠΪΟΒΙ ΠῚ δῦ ἤθὸ θὰ δύδὺ 60ῃ- 
βιθίθάο ΒΌΤ ΠΟ ΠῚ ΠΟΙ] 4] νοὶ] Ῥομδθίθυοβ δίααθ 
ΑΒΙναγάϊοβ. υϑίθ! ον ἀἸρηαθδηΐαν. ἸΟΥΓΌΓΟΒ. ΘηΪη 64πῸ βαηΐ 
οομ ἀθηζπ5 ΡγΟΪα, 60. Τ]ΔΡῚΒ. ΠΟ 50] πτὴ (0 Ὀ]]ΠΟΓῈΒ ΔΏΪΠΏΟΒ 
᾿ηρθῃϊδαθιθ ΠΡΟ ΠΠΟσὰ ΔΙΠΙΟΘγῸ βθα νθ] ἀοοίουθαβ ἐπΟΌΠη 
ἴδοθυθ βοϊϑῃηΐ, οὕτη ῬΥΔΘΒΟυ ἐπ ΨΘΥῚ ΔΙ π1ἃ ῬᾶΒΒΙτὰ 5101 δά- 
τϊχύαμη Πα ροπΐ. Αἴααὶ ᾿᾽ ατινγιβ οὐ Ἠυαπριβ ἰδ θίβι ΟἹΉΠΙ8, 
ἴογθ βχροβαθυπηΐ θα οὐπὴ ἰθυιζαίθ, τη] οθηα, ΔΙΠΔΥΔΩ ῸΘ 

ΟΡΌΠΙΟΥ μη ΠΟΡΉΪ τη Ἰηβϑοίδίομθ αὖ ὁπ] μα πι6 ΠΟΥ τ 5ἐα- 
ἀϊογιμι αἸρμϊζα8. ΟΟΥῚ δύ θὰ δῖ0 ρυοϊαία 586. ΠΟ Ροββιύ 
411 ΒΟΠΠΟΡΟΙΘ 4ἀο]οαί, δηθη τα] αὶ α 11 αὐ Δα το ]θη- 

445 ἀπ πουϊταῖθϑ τηνι ταμί1α, ΠΟΠΠ1 11 γοῦὸ οἰ θΟΠ8 δἴααθ 

ΘΡΥΘΡΙα ἰηθ8860. ἔαίθηάαμη οϑί. ΝΠ] πππο μὰ ᾿Π6γ8 6 ἴδιὴ 
γϑῃοιηθηΐου ἀθβιάθγδηΐ απᾶμι ᾿61065 ἀθαπιο5 δὲ ῬΘηΘυΟΪΟΒ 
4 Ὁ] 51η6 τὰ δἱ βίπαϊο, 51π6 βοῇ οἑαθ [οί οηῖθν 6 γθβρθοία νου 

ἃ [1515 ἀἸΒΟΟΥΠΘΙ 6 ΔΘ ΠΔ 616 ΤΠ ΔΡῚ5 ᾿αθῖ6 ἃ6 ΠΟΙ ΔΏΙ ΘΙ ταθ τὶ 
αυ8 ΠῚ Ρ81 ΟΠΊΠΪα ῬΘΙΠΟΒΟΘΙΘ ἃ. ΡΘΙΓἤσογθ νϑ]ϊηί. βοϊδῃίΐ 
(ἀοὐΐβοι 611: ποβίυ, Πα]]Πππὶ 6556 Ὀ]Δπἀϊτηθηΐατῃ αποᾶ δά βἰυάία 

Πατηδ} 1 α.{15 Τ]ΔΡῚ5. 8Ι]Π1οΙαὺ {δ ᾿ρβϑτη Πυσηδη αίβ Πι, ἈΠ ΟΥ̓ΘΙῚ 
ΔΗ Ια αἰζα 15, ΓΘ ΘΥΘ ἢ 181} ΤΔΔΡ ΠΟΥ ΠῚ ὙΙΓΟΙΤῚ, ΒΘΠΒΌΙΩ ρα] ΟΣ 
οἱ νϑυὺϊ. παρ νἱγύιθοβ 51 181 ΠΙΔρΡΊ 705 ΘΟΓΌΆΤΠΠ 16 ἀΙβοῖρα- 
ἰοβ. ἀθβοιπηΐί, τὸ τηΔρῚ5. βαδηη δΔη αἰ 8 015 βαρ θη πὶ ΟὈίτ- 



Χ ΡΡΑΒΕΑΤΊΟ. 

ἄθγθ 4αδτὴ Ἰρβῖπ5. ΔΗ Ια ΕἸ τα 15. ΒΙΤΉ ΡΠ ΟΘτὴ οὗ Ἰηβα οαΐα μη τη ρ ὶ- 
τπἀ!π θ᾽ ΟΟΙ ΘΠ ἤΔΥ6. ΡΈΘΙΙ5 νἹἀθδηΐαν", ---- Πα ΜΠ] ττιτη, 5] 
ΠΟΠΉΪη65. [4}1} δυαἀἸΠΠο 1 ἀπ ἤογο ᾿ποιρι πη 

Απποίαίοη!β Οὐ οὰθ. θὰ γαΐϊο θϑῦ, αὖ ΒΡ] θηθηΐο πο- 
[γπτη, 4πᾶ86 50} ἰδχία Ἰηγ θη ηΐα", Ἰηβουγίαί. [ἢ ΟἸΥ ΤΡ 5 
ταπΐα δϑί ΘΟ ἸΟΙ ΠῚ ΒΟΥΙΡίΟΥ ΠῚ ΘΟρὶα, αὖ 5110 οχίτ ΟΠ η6 5ρᾶ- 
{πιπὶ οοοιροί ᾿ΘΟΙΟΠ5 ΕἸ υβιΐαβ, ---- ΝΌΙΪΙΘΥΙ ΓΓΑΡΊ ΘΗ ΤΟΥ 
βδιηΐ ΒΟΟΘΚΠΗΙΔΩΙ: [ἢ 0515 ἔγαρτη θη 15 ἔδυ Ὡ1}1] πγαίαν!. 

παρογοβδῦ τἰὖ ἀϊοαΐαν ἀπ] τ15. Δα Ππιζου!θι5. ἔδπιτου θτι5. 5ῈὉ- 
5:4 Πβα 6 πο. ΟΡτ5. ΘΟΠΒΕΠΙΠΊ Δ ΠῚ 511. (Λϊηητιθ δαΐθιη οῸ- 
ἢθτᾷ δαϊατογι ΠΟΙηΪ ἃ πἀἄδ σαηΐ ααϊθι5 ἘΑΙΟΡ πος ἰοοῸ 
ἐσαρς τ μας ΔΗ. ΡγΟἢίθίαν. 

. ΟΒειβίδμιβ Οοἴανιβ ἤθχ Τθαπῖαθ 4π|| τοραῖίαι Τρι- 
ἔνατον ΚΙ Θη515 ΕΣ Ιου 6 ΡΘ. ἄποβ ἀπηο8 (1840---1 848) 
ΠΟΥ ΤΑ] Ιοατη [ΟΘ 6 1π|5510. 

2, Αοδάριηϊα Βογο 6515 {πᾶ ἃ. ΒΟΟΚΠΙο οἱ Μ. Ἡδαρίϊο 
ἀποίουθι5. οαγαγιῦ τι ΠαἸΐον ᾿ἰθυτπὶ ῬΟΥ απαίίιοῦ ΤΊΘΉΒ6Β 
(1801) Τία]ατη νἱβοσγοί. 

8. ϑηδίιβ Ρορυ δα αθ. ΟΡΡΙαῚ ΟἸά ἢ τ ΡΘΉ515. 4πὶ ΠΟῊ 
Το Οθββουιηΐ 411 ΡΘῚ ἡπδίί 01 ΤΠΘΉ565 ΒΌρΡγὰ ἀἸοΐοβ ΕΣ ΙΟΥ 
ἃ ΠΟΘΙ ΒΟΠΟΪ βίο νὰοαγοῖ, ΟΠ ΟΡ 1] (Ὁ]]ΘραΘ. ΠαΠῸᾺ 
ΒΟ ΠΟ] α6. οἰ νῖοθ ἔπηρου θη οὐ οὔποῖα Δ Όβθητ5. ΟὈϊγ ηξ. 

4, Μιμπιβίογιαση ΟἹ θη γρθηβο αποά οὐ Μοηδοὶ οἱ γ1η- 
ἀοθοηδο ἴδοις τὖ οοάϊοθβ ΡΙΠάΔΡΙΟΙ ἤπὸ ὑγα 5 ΓΟ ΘΗ ΤΕΣ 
οδἰβαῖθ ΡΘῚ ΤΏΘΉΒ565 δία 16. ΔΠΠΟΒ ΤΠΐΘΡΤΟΒ Εἴ] Ιου, δ θιὴ 
οαπὶ ΠΟΥ] Πα οχίτηῖα (οὐ Πρ θη565. δὸ [Θ᾽ ἄθηβοβ ΒΙ]1ο- 
{πϑοασαι ΡῈ] ΙΟατ τ πὶ τη ουαίουοβ ΠΣ ΔΙΓΟΥῚ τπιβατη Ῥ ΓΘ ΠΟΘΙ ββὶ- 
ΠΟΤ ΠῚ ΟΟάἸΟΙ ΠῚ ῬΘΥ ΤᾺ] [ΠῚ ἴθι ρτιβ ΘΟ  Οοββουπηΐ: ἰάθη [6- 
σοὶ (ὐπ6 οὐ θυ ἴδῃ τοραῖα ΜΟΥ οΥἤΙ, ᾿α]π|θ ἀγ 15. Ὀ1Ρ]10- 

{ΠΘΟΔΥῚ ΟΡΕ τη, απ οἴϊατη ΑἸάϊηδιη ἃἰοβαπιθ Πθγὸ5. ΡΪηὰ- 
Υοοβ. ΒΕΙΪηἰβίγανις. ῬουτῸ {τππὶ Τὰ ]οσα αὶ 6 ᾿Π ΘΓ ΑΥΊΙ ΠῚ 
γΘΡΌΘ]Ιοα. θΘΠμ6. ΠΟ. ΟΞ πο ἢ Πα Πα ἴθ πΡῸν ΕΠ ΠΟΥ 
ΘΧΡουΐιι5. δέ, οὶ Αἰοβίϊπαβ Ορο5. Μαίπαθ, ΔΙ ΒΓΟβΙ δ Πἃ5 

Μοάϊοϊανι! ρουβουτίαγοῖαν. [ΙὈῚ 1). Οδοϊοβίϊπτιβ (αν ά0}1, 

Πϊο ΠΟΙ 5. ΠΠππ|86 ὈΙΘΠοἴθοαο ρυδοθοα! ἀπ ρΠ Ββῖπ! (ὐΔ4] οἱ 



ῬΕΒΗΒ ΑΤΤΟ. ΧΙ 

Ἰλοζῖο ἀθβι θυ 15. ΠΣ ΠΟΥ 15. ῬΟΎΟ ΠοΙοβθ δα βίθοθγιηῦ, απ 61η- 
Δα μιοάππη Βα βέθοθγαηξ ῬΔΟΙΒ ΒΠΠ15 δηΐο Η δι οὐ ΟἸ πα Ππ5 
ῬΑνΊΒΊθη565. ὈΘηΘγ ΟἸθηὔ ἃ 11 ΡΟΓΘΡΤΙΏΟΒ [ΠΒ]065 ΘΟΠ ΙΔ 156 16 
ΠΟΙΙΒΒΙ1Π1. ΟἸΔΠΪΠΟ ὉΡΙΟθΠα46. ΟΡΙΠΩΙ οὐ ΡὈ]ΌΣΙ ΟΟΘΙΟ65 
ββουσδηΐαν", ΔΙΔΟΥ οὔϊδιη. ῬΔΓΑ ΒΒ.) ἃ ὈΙΟ]ΙΟΥ ΘΟΔΥ ΙΒ 
ΔΌΧΙΠη ΙΠΥ̓ΘΗΪδ ΠΘΟῸΘ. ΘΟΥΠΠῚ ΟἸΠ8 ΘΘΠΘΙΒ ὈΘΠΘΠΟΙΟΓΌΙΩ 
ΤΠ ΘΠΊΟΥ ΟΥΙ ααᾶ6. ΟΠ [ΝοηηΔ6 ἴῃ ΘΠ [8 ΌΓΘΘΏΙ 8166 
πη ΡΙΒΠοίμθοαθ Ν᾽ αὐϊοᾶπμδθ ργαθίθοι οοπίαϊογιπί. [πο]6- 
ΠΊΘΗ ΙΟΥΘ5. ΘΠ ΟΙΟΙ ΘΒ] 16. 605 ἰδηίπμη ὈΙΡ]]Ο ΘΟ γ 05. ̓ ην θη, 

411 ν6] ρᾶιοοβ γ6] ἀθίθυιουοβ ἐδ πίπτῃ ΠΌΓγῸ5 οαβιοαποθαηΐ, αὐ 

ἀθπθραηο ΠΑ αϊα ἀρ Ια 15. ΒΒ ΠΊΘΥΘ. ν᾽ ἀουθηΐαι. 
Ὁ. ΑἸΏΪΟΙ Ρομθ θη ἸΙΒ51Ὼ1 41 γ6] ΠΘΟΔΟΥΙ ἔλα τ 8. ν ] 

ἴρβϑῖαβ ΤΠ ΑἸτου 5. ουαῦα ΘΟάΙο65. Ἰηϑρθχουιηῦ, αὖ ΗΠ ΘΌΠΘΙΤΙΒ 
οἱ 1) οὐ οίβθπιβ: ἅ]Π.πὸ αὖ Ηδροηᾶ 4 βιὉὺ ἰαηΐο ΟΠΘΙΘ 
βΒΆΘΡ6. οὗ ΔΙ ΠΠ ΠῚ δ βαριθη πὶ ἀοβροηάοπίθηι Ππογίαξα Θοη- 
ΒΙΠΟ] π6. ογοχουπηῦ οὐ βαθ] ναυηΐ. 

᾿θαύαμα ΟἸἀΘΗθυΓΡῚ ρει. 4]. Οοἱ. ΜΟΟΟΘΘΊΠΧΗΙΠ. 

Νοη χλτἴ0 ροβίᾳαδι παθὸ γϑυθὰ ΒΟΥ Ρ51 [θρόνο ΕἾΔη- 
οο γί νοοδίιιϑ5. οὐ (ἀγιμηᾶβίο Παϊτ5. π0 015. ρυδοίδοίαρ ΕαΙ- 
ἴον τού ἰδηςΒαιι6. ΠΘΡΟΙΠ5. αἸβίμηθ θαΐτ αὖ ΥΙΧ Ρ]αρ]α5. 6χ- 
θυ ἃ 5. ἢ αΠ5. ΟΡΘΙῚΒ. ἸΠΈΡΙΘΟΥΘ. αἴααθ θη αν, ἡράπιη Απ- 
ποία! !οηθῖι (ΤΙ ΠΟ ΠῚ ΘΟΠΒΙΠΏΤΠΔΓ6. ροββού, πο ΓΘ] τὴ 
οδϑύ βοϊνοὺ ἄσπῃ νϑοθί. 

Ἰδαίαη Εὐδποοίαχι δά Μίοθῃμμ ἃ. 4, ΤΡ Καὶ. θρί, 
ΜΟΌΟσΟΘΟΘΟΙΧΊΤΙΥ. 



ΧΙ ΟΟΡΙΟΕΝ 

’ 

Α. θὲ Ριίμάβδυϊ 1 ΌΥῚΒ τ ΒΟΥ Ρ 5, Βῖ 6 ΟΟἸ]α βῖνθ ποη ΟΟἸ]αζὶ 

1) Ποοοπβοέ ρυϊμθηαπι υϑέμϑίο8 οοἄάϊο 685: 

Οοαΐοθπ, βιρηδίΠη Ἀ55ΘΥΥ δία 4ααϊ οοπέεϊπροί 

] ΣΙ ΕΝ 
ΟΕ ΟΥΓΌΤΩ | ΠΠΠΊΘΤΟ .1ὴ ΒΟΙΊΠΙΙ15 

| ΓΟΠΊΡΘΠ( 5 "1. ἈἸΡΠοῖμ6-. ἰπ ατθθ [ΠΣ Δ ,} 1} Β0ΒΟ] ἃ 
[Ἶ τ | 

Ι. ΘΟΕΝΕΕΙΒ ΡΕΙΜΙ Β1:ΝῈ ΑΜΒΗΕΟΒΙΑΝΟ-Υ ΒΑΤΙΒΙΑΥΤΕΝΒΙΒ. 

Α Απιρτ. ἃ [0. 122. 1ηξ  ΑἸηθτοβία- [ Μϑαϊοϊδηὶ [ ΟἸνταΡ. 1 --- ΧῚ] ΔΙΩ ΥΟΒΙΔΠ8 

| ᾿ς 86 (οἰ τα  σὑδιῖ8- 
Α {Ὑχδαῖ. Α: ' Βομαρογα- ᾿ γδβιαν, [ΟἹ], 1. ἢ], 1 --- 80 να]α. Ἰαν θηβὶδ ἃΡ- 

β ὯδΔ6 ΡΟ δῖα) δᾶ 

| | ΟΙ. 1-Χ 

Π. ΘΟΕΝΕΕΙΒ ΒΕΟΌΝΌἊΙ Β51ΝῈ ΥΑΤΙΟΑΝΙῚ ΡΕΟΡΗΠ. 

Βιγαὶ. Β 1312 ᾿Ναδοαμδο  Βοπηδθ ᾿πΐορτδ σΔΥΤΉΪη8, ΘΧοΘρί5 ἴο- [ Υ᾽ αἴοδπα 
| ᾿ς (οἴπη ΕᾺ]- 115. αὐἱθυβᾶάδπι αὰᾶ6 Ροτῖθ- ῬΓΟΡΥΙΆ 
᾿ ᾿ ΜῈ ὈΥΒΙη1) ταηῦ; ἀδβαπίὶ πᾶης ΟἹ]. 1], 

1 --ϑὶ. 12 -- 108. Υ,20-- 
| δ. --- Ῥγεῃ. 1.11, 1 --- 108. 

-- [5[}. ὙΠ]|, 84 ---88, 118 
- 1δ4 νυ]ρ. 

ΒΊ Αυρ. Ο | ὅθ ᾿Βερίδς Μομδοῖ Νεπιθα ἰηΐθρτα οἱ [βἴππι. 1, Πα] 1ὰ 
' ' 1--- 40 νας. " ' ι 

Β | Αὐσς. Εὶ 492 Βορῖδθ Μοῃδοὶ ὐόμθά Ν δὲ μένακν ος 

| ᾿ 858 ν]ρ. ΘΟΙΡΙ Θοΐθ 8 ΕἸ 

ΠῚ. ΟΕΝΕΒΙΒ ΤΕΒΤΠ 51ΝῈ ΡΑΒΙΞΙΝΟ-Π ΕΙΘΕΝΞΙΞ. 

ΟΠ Ραγ.Ο 2114 ΡΣ ῬαυΙβ 5 | ΟἸγπρῖα. Ῥγιῆ. 1 --ῷ, 67 Ν ἵϊο, πυϊχία 

ΟΊΡαν. ΒΞ 2882 ᾿ ᾿προυῖδ}18 ῬΑΥΙΒ18 ᾿ Βαρρίοπηθπέαπι, ΡΥ ῃ. Π1, ΤΊ 8118 
τ τ 1068 δὲ Ῥγχίῃ. ΤΥ, 100 -- 

| β ὟΝ, 67. σομρ Θοΐθἢ8 

1) ΒοΒο ογαπὶ ΔΡΟρτΑΡμαπὶ οοηἔβοϊῦ, ρ᾽οββαβ Ρ] ασΙ πὰ Θχβουρβὶς δαϊζου. 
Ποία ΙάΘπὶ ἀθ πος οοαΐϊοα ἴῃ ᾿ἰοτῖβ δα Α οδάθτηϊατη ΒΘγΟ πη 56 πὶ 8 Εϊ8 ΤΊ Θη86 
Αὐραβίο 1861; οἵ, οὔατα Ερίβῦ. μα (Ὁ. Ετϊθἀθοἢβ, 1868 Μαγίϊο. --- Μίγαμῃ ἴῃ 

τηοάσπη Πἰο ΠΌΘΟΥ Ρδββὶπὶ οὰπὶ ΤΠΟΙΠΊΔΠΒ ΘΟηβοηςῦ: οἵ, δα Ὁ, ΙΧ, 88, 99. 
2) Α εβϑὲ δρορύδρῇαπι οοαϊοὶβ ἃ. ΠΙαπὶ ᾿ἰῦγαπι (46. αὰὸ γνἱᾶθ Βῦ.1 ], 

ΧΧ. ΤΙ, Π|544.} ἰρβ8. πο υἱᾶϊ, (Ἰοββαγιιπη βρθοίπηθηῃ δαϊᾶϊε Βῦ.1 11, 49 544. 
ἤδτο οἰϊαπὶ ἴπ Το] αἷβ ΟἸ ΤΡ Ϊ86 νϑβορία Ῥγϑθβίϑ ΕἸ ββί πη ἀγο ΠΟ ΥΡῚ ΔρΡΡαγθηΐ, 
υ Ο. ΥΙΠ, 65. ΟἿ πυπ. 124. 

9) 6 Ποο ᾿ἴδγο τού οαϊῖονυ 1847 ἴῃ ἀπ. Υ, 8075αᾳ. οἱ 1848 ἴῃ ΒἘ. 
ΥἹ, 4355ᾳ. ΕἸαχογαηῦ ἰηᾶθ οἱ τηδχὶ πᾶ Ρ8Υ5 ΠΟΙ οσατη  οίθγαπι, ἰηἀθ 8δῸ 
οαϊοπο Ποτηδηδ νυϊσαίογιπ), οὐ ᾿ρβὶιβ Ἐομπηδηδθ ἰπάθ ἃ ῬΥΓΏΪΒ ῬΆΥΒ ΠΑ ΧΙ 
ἰοχίπβ, [Ιηἀϊάθτη Πδϑαβὶῦ πὶ. 566. οοαϊοῖβ Ραγ. (ΧΡ). Μιᾶς δὰ Ῥγίῃ, 1 οἵ ΤΠ, 



ΥΕΤΟΞΤΊ. ΧΙ 

Βιιηΐ, ἀθαιθ 5118 ΘΟΙΏΡΘΙΠΙ 5 οἵ Δριοῖθυ5 ταϊομθθ τοααϊΐ δαϊζου, 

4αΐψαθ νἱάθίαν 6886 οοπία 
δι τ | τ΄ δηΐθᾶ ΠΌΠΟ 

δοίδυϊβ Ἤν δὲν ᾿Ψ Ἂ, | 
ων ΘΘΠΘΙΙΒ ἴη ἰθχία οὐ 1ῃ 96Π01115 ᾿παπο ρτίπαυτα ) 

| ᾿Βση0 1[ΘΓΌτη (8) 

5. ΧΠ, Ατῦτο τᾶ. ᾿ηθρ Πα ἰηύαρΥ 8 οαϊτοῦ 1 

85. ΧΥ οχ. 1 ΑἸΩΡΥ. 718. ΤΣ. 1}. ἸηΓΘΡΥ 8 Θογβαχα. "-, 
| Βομποϊἀοτ(Βῦ.) 

᾿ ΧΙ οχ. | γαῖ. ρσόρυ. ᾿ηΘρΡΤΏΠῚ ἴδ πίθου β οαϊίου Ὁ 5: 

| 

5.:.ΧΥῪ γαδΐί. ῬΤΌΡΥ, 7 75 4} α. Ηρυτηδηη οαϊίοΥ ὃ ἐς: 
(Βὺ.) 

5.:.Ὀἁ ΧΥἹ] Υ δἵ. ΡΙΌΡΥ. [21 75} 4 γε} : ΕΥ, ΙΔ οΟὉ8 ΘαϊοΥ ὃ 9 
(Βὅ.) 

8. ΧΙ οχ, | Ῥαγ. 1,εἰά, Ἰῃίορτατα ΤΆΤΟ | οὐϊο 6 

ΒΥ ὁχ. : ῬΑΥ. 1,618. ἰη θρ ΤΩ ΒοΒΙοΚαγάς ἰ Ποιοΐβοη (εἅ- Τ 
(Βῦ) του) β 

δηΐθ Τη80Υ, --- ΝΟ ΙΘρ ΘΠ ΠΙΟΥΘ μὰ αΐὰ5 οΟα οἶδ οΟ]] δύ οπ πὶ δἰ ραϊ: ὅνν.3 1858. 
--- ΕπὶῸ οἸἵτη ΕΪΥ} ΟΥ̓ΒΙη]. ---- ΕΟάοτα 888 δϑί ΠΟΥ ἹΠα5: οαΐπβ ΒοημΘ δ παπο 
ΔΒΒΘΥΎΔηὐαΣ ἴῃ ΒΟα]οίαπμα. 146 Οδίδιοσατα ΠὈ΄Οτυ"]. οοἀά. 1806. Οχοη. 

4, δ). ὙΠ ΒΟΌΣ ΧΧιν. 
6) 1)6 αὰο οοαΐοθ τοί! οαϊίον 1860 ἴῃ ργδοίαδομπθ δα βομο]α (ογιηβηί. 

ἴῃ [0]. 160 (880 ῬΥίῃ. ΤΥ, 181 γὰ]ρ.} Ἰαρίταν ἃ ρυῖτηα τηᾶπα μιχαὴλ τοῦ τρι- 
βίδη (τριγίδη) ἡ τοιαύτη βίβλος ἐστίν. ἘΠ 500 1Π0 σημείωσαι τοῦτο ἐμὴν 
εἶναι συμμαρτυροὺν τὸ στιχίδιον τὴν βίβλον. Ἑοάδπι ἀβι5 δβϑὲ αα. 46 Ηππι- 
ὈοΙαῦ δηΐθ ἃ. 1821; οἵ, Βῦ.1 ΠΙ, 7, --- βϑιηθὶ αὐἷα δ18 Θδθιη ἀρίησθΡ8 6χ- 
αγαΐα ϑαπύ ἰηίου Ο οὐ ΟἹ αἰβιϊποίαση οβύ. Οἵ, δά Ὁ. Π1|, 8. 

7) Ο 6βὺ βαρρ]οτηθηίΐαπι οοαϊοὶβ ΤΥ ΟΙ πίαπὶ β΄ δίαπα Δροργαρμαμι οοαϊ- 
οἷΒ Ο δὰ ἀυθπῃ οἴΐϊατπι Ν᾽ δὲ ρδῖ8 οοάϊοσαπι Ὁ οἱ Μ' ρουγπεπί. 



ΧΙΥ͂ ἙΟΟΘΡΒΙΟΕΝ 

Οοάϊοθπι, βισηδίμπτη ἃ 55 ΘΥΥ ἃ 1 4ααϊ οσοπτϊποί 

ἔθ᾽ βοαφεερ τ δΗθοίεςς ... εὐπ ποίου ϑῆια φεμορ οὐδ 
: ] ΠΕΙΠΙΟΙῸ Ι 1η ΒΟΓΙΠΙῚΒ , ΐ Ε 

οαπίογιπι ΤΠ]. θΡΠοιμο- ᾿ ἴα ὌΤΡΟ τοχίαῃι ᾿ς ΒΟ ΠΟ] ἃ 
ΠΟΙ ΡΘμ 115 ΔΌΣ, Οἷς στρα 

Ι 

ΙΥ. ΘΔΕΝΕΗΙΒ ΟΥΛΗΕΤῚ Β5Γ1ΥῈ ΜΕΘΊΙΟΘΕΙ. 

1. δι] ΜΙ οάϊοθδ86. ἱ 
Π Μεὰ. Β 30. 82 παεαισς κα ΕἸογδπέδο  Ἰπΐοστα οαυτηΐηα (στη Χ ν85. , γ δίϊο. πηϊχία 

ΘΧΟΘΡΙΙΒ ἀπ οθτ5 γ ΥΒΊ θ 5 ΝΘΤΩ, 
ΧΙ, 28 οἵ 29 αυἱ οπλϊβ5ὶ βαηΐ.) 

" Ραγ. Ο3 2884 [πηρου8}18. 1 ῬΑυβιῖβΒ ᾿Νοπι. ΧΙ, 80---οχιν 51}. 1. Π. πα] 
ΠῚ ΠΙΕΙ͂Ν, 1---82 --- Ἰοιι. ΝΗ, 

᾿ 91 -- ΥΠΙῚ οχίν, -- Χ νββ. 
Ι 
! Ὦ 1 Μοᾶ. Α8 |32, 41 ᾿Πμδαγοπίδη. ΕἸογοηλο Ῥυ, 11, 1ΠΠ. ΤΥ̓ὔῴ0. Υ. -- Νοπι. πΗ]1ὰ 

ΧῚ, 80 -- οχίγ, --- [τ᾿ 1. 
᾿ ᾿ 

] 

1. Π|. ΠΙ. ΙΨΡ. --- 5. ὙΠ, 
21 --- Ὑ1Π. οσίν. --  γυ88. 

Ὁ [ναι. Ε:3 ' 985 ᾿ Ναϊοαηδο οπιᾶθ. οβάοπι οὔπὶ Μοᾶ, Α Π8}18 
᾿ 

] 

β 
ῃ ΑπθΥ. 3. Κ5.515αρ.7 ἈΑπιθτοβίδη. Μραϊοϊδηὶ Νρη, ΧΙῪὨ, 80 --- οχίτ, -- Π8}1ἃ 

] πρίδεο Τ' ἩΙ ΠΥ ΥΩ 

1 ---ΥΠ οχίγ. - Χ υβϑ5. 

2), Γὰ}11Π186 Υ δίϊοδηο - α οὐἐἿ ἢ σ᾽ 6518. 

ΕΠ Μρα. Ε [52,57 Πμδαγθητίδῃ.  ΕἸογθητῖδο [ ΟἸ τρία οὐ Ῥυίμὶα γ δῖῖο. πιϊχία 

᾿ ΜεάΟ ᾿ 32, 88 Τλαγ ἢ Π8}. Εἰοτοδίκο, ΟἸνταρῖα εὐ Ῥυιΐὰ γ δῖϊο. τηϊχία 

ΠΟ 14 ΓΒορ. Τηῖν. | Θοιησαο ΟἹ. 1 -- ΧΙΥ͂. Ργιῃ. 1-Χη, γαῖς. πιϊχία 

' ᾿ ᾿ 

Ἡ γα. 1,41 ᾿γαὔοαπαθ Ἐοπιδθ ΟἸγπρία οὐ Ῥυεῃὶδ γος. τϊχία 

β Ὡδν ἢ β 
] ᾿ ᾿ 

Γ᾿ Θποῖ.3 |.48,28 1) 8}}5 πο ον- [ΟἸντΡ. 5606, πὶ. ΤΥυτμὶδ 811 
Ϊ γᾶ 

Ιψεὰ.Β 468 Μαγοίδηδθ ηθεβ ᾿ΟἸγπρία οἱ Ῥυιηῖα. ΠῚ 
Ϊ Ι ᾿ 

Ι τα. Ὁ ! ,᾿ Βομᾶϊσου. -ιδίβΙαν. ᾿ δεσ, πἰχία ] 

8) Ὑιάς Βῦ.11, ΧΧΥ͂Ι5ᾳ. ΑἸΐὰ ππδῆι5 ΟἸγπῖρ. οἱ ΡΥ ., α]ῖὰ νοτο Νοτ, 
Ιβέῃπι. Χαιο νούβιβ ὀχαάγανῖσ, Π.Π]) ἈΡΟρΥΆΡΠμα. βαπὲὶ οοὐϊοῖὶβ ἢ. 4πἱ οΧ 
οὐ πὶ ΠΠγοσατη γΟΓΒ ]ΟΥαση. ΠΠΠΠΟΥῸ Β0]5 ἰμτοστα ΟΑΥΤηΪπἃ ΘΟΠΕΠΘΙ. 

9) ὙΙᾶς Βῦ.1 1, ΧΧΙΠΠ; οὐ ἀθ οοἰϊαϊίΐοπο Ηιυπηθοϊἀαπα ἀμί 8. 1831 
σοηἤροία τὉ.. 1Π1, τ, 10) Μιᾶθ Βό.11, ΧΧΥ͂Ι. 11) Οἵ Ἀπ..Υ, 907. 

13) Εχίγοπια ρδῖ5 Ρ. ΧΙ] ἃ 860. τὴ. δὐϊοοία οδί; νἱάρ δὰ Ῥ, ἘΣ , 28. 

Εδπὶ Ῥαγίοπι βἴσπαυὶ ΕΞ οἰβὶ οχ Ὁ νἱάθέιν τηᾶηαββο; οἵ, Ῥὶ ΧῊ, 29, 



ΥΕΤΌΞΣΝΤΙ. ΧΥ͂ 

Π αἴαιο νἱάοίμι" 6586 οομτα 
ἊΝ ἘΣ [τὸ τυ σθθεῦδευν  ὙΒΘΟΝ ἁηΐθα ΠΠΠῸ 

δοία 18 ν τ χὸ. Εν πὴ 
ΠΕ ΘΟΠΘΙΒ ἴη ἰοχι οὗ ἴῃ 80Π01115 ΡΈ ΞΉΝ κύλς 
Ἱ | | πᾶπις {ΘΠ (8) 

5. ΧΠῚ ΧΙΥ Μραΐοοὶ Ἰηδορυιπι [ΡΑββμα 00). Ργ.; (ΕἾ. 461 Ἑαγΐα | οαϊρον ἡ 
ΤῈΣ ἰπίθρτα ϑ'οΠμο α. ἴῃ Νοπι. οὕ ᾿ς 

| Ϊ ἴῃ Ν ιη. ΟΕ Ἰβτῆτη, [150Ππ:ὴ.) (Βῦ.) 

..ΧΥ Μααϊοοὶ ᾿πὐθρτατῃ ἴῃ Ν6- ΒΟΒΙοΚαγας οαϊίοΥ ἐξ 
Π1015 οὐ [5{Π 2118; ᾿ (Β0.) 1 βέλη. 
ἴῃ ΡΥΓΠΙ5 ΡΆΒΒΊΤΩ 

᾿ 
] ᾿ , Ω 

5. ΧῪ ΧΥΤῚ Μοαϊοοὶ ἴῃ Νοιλοὶβ οἱ τς 4] Κανία, ΡῬαββίηι οαϊΐου, 
Ἰ5ΌΠτἶ5; ἴῃ ἴη. Νριῃ. οἵ Τξ 
ῬΥΓΠ11Β ῬΑ 551Π) Ιβύμτη. (Βὺ,) " | 

8. ΧΥῚ Μαοάϊοοὶ [5{ππηΐὰ οαϊτου ἢ 

8. ΧΥ͂ Μοᾶϊοοὶ Ῥυ. Υ. Νοιι. | ο΄ οἶον ἡ 
οὗ νῶν | Ι 

Ι | | 

Β. ΧΙ͂Ν ἴῃ. | δαί. οί. | ἸῃΓΟΡΤ.. ᾿ ΥΑΤῸ [ΠΟΙ ἢ 
| | ] 
] 

Π 5. ΧΙΝ :η. | Καὶ. ἀοιί. Τπ ΘΡΎ ΠῚ ΥᾺΤῸ οαϊίον Ὁ 

| 
8. ΧΠῚ γαῖ. Οοὐί. ἸΏ ΘΟΤΊΙΠῚ αου μαναὰ (Βὺ.) Βα. (Ηγ. Βύ.). οαϊΐου ὃ 

" ἴῃ ῬΥ 115 Ἴ | 
[ Ῥεαΐϊθ ΘΕ 1 

8. ΧΠῚ Ψι. (οἷν. 10]. ΤΠ. ὙΠ, .1--- ῬΑ Β51Πὶ | ᾿οἄϊέον (Ρν.Υ͂. 
ἡ ἐν' τεῦς, ἃ) ἢ ἢ (ππ0.Ὁ. ΑΕ | ᾿ΧΠ.ΚΙΘββι πρὶ 
ΒΥ ΣΙ (ἢῚ ΕἸ 
ΤῸ] 115 8 Β5112) | | 

5.:.Ὀἁ ΧΥ αι, οὐ. 1Ἰη ΓΘ ΟὟ ΠῚ ' ΒΌΘΚΗ | οαἸοΥ 8 

5. ΧΥ ναί, ἀοίί, Γ ἴη Ῥυ(Π115 οἱ ΟΜοτοΙ5 (Βὺ.). 8066, 6Χ ΟἹ]. 1} 
δ Ὁ Ὁ ' [ ἀϊίον ᾧ 

85, ΧΥ͂ Θονπανᾷ (Βὅ.) 
ΤΟ ὙΠ. ΒΝ], ἘΜ]; ψο]. Τ {1119}. 5:99: ΠῚ (1180), 4ὅ---70; ρτδοῖ. 

Ηεγη. ὅ9 (1,1); Βῦ.1 1, ΧΥ͂Π5ᾳ; Π, Υ. 
160) πὶ οἰΐπι Μιβαι. 

[οϑύβθ ᾿ΠΒΟΥΡΓΟΠ 6. [Ὁ]1] ΡΥΪΤΗΙ: 
ἴαϊς Πομηδθ Δηποὸ 1515 ἴῃ ὙΠΠῈΗ Απρυβίϊη! ΟΠ 1511.᾿" 

ἘΠΙΟΣ, Βὰ τ ΤΌΧΙΧ. 
19) Οἢ ΒΌ, "δα ᾧ 

ΤῊΣ Πρ ἘΣ ν 
ἴρβϑο ποῇ τἱά!. 

10 πιϑι1ι8 γἱἀθίμν 6550 ΟΠ ΟΥριι5. (πα οαπῃ ΒΔ), 
.. Βα ΡΥ Βα Ιοπ5. ΕΪΠ ἀαγ 8. ΟΠ ΒΟΒΟΙἢ5 ΤΩ ΡΥ 6558 

10 

1 



ΧΥ͂Ι ΟσΟΌΏΙΟΕΝ 

᾿ 

Οοαΐοθμι, 5᾽ρη ΠῚ ἈΒΒΘΙΥ ἃ {1 4ααϊ οσΘοπέϊποί 
Ναας Ὡξ ΞΘ ς ΘΟΝΝ. νὰ πδανσου δου υσὰσι,, ππρπππῤ΄“--- Ἀ ᾿ 

| δα] Ϊ παμιοσο | ἷπ ΒΟ ΠΣ | Υ ἀπουαμιος ᾿ ἘΠ] ΟΒΙΡΠομ6- ἴῃ ἀγ0ὸ τοχίατη ᾿ς 50Π0] 18 
ΘΟΙΏΡΘΙ 5 -- Ϊ 686 ' 

ὃ. δι ]ἶἷϊᾶθ ἱποουέϑο γ6] πιϊχέίϑο. 

ΚΊ γαι α 42 ᾿Ναδοδηδο  Βοῆδθ | ΟἸγπιρία. Ρυίῃ. 1---ἸΥ, 495 Υδίϊο. πιϊχία 
γαϊς. ] 

ΠΥ Δ Ρ 902 ᾿Ναϊοδηδθ  Βοιῆδα ΟἾἸγπρ. 1---Χ γὰρ. γαῖ. τηϊχίβ 

' 
Δ Ῥογαβ.:. [8, 48 ᾿ Οἰντατῖβ | Ρεγιβίαδα ΟἸγιαρὶδ 1-- ΧΠΠ, Ῥγίῃ. 1. γᾶς, τηϊχία 

| --ἴν 

Ν᾿ Απῖρτ. ἃ Ε.ΤΟϑιβαρ. ᾿Ατηργοβίδη. Μραϊοϊαηΐ ΟἸγπιρία ἱπίοστα γαΐϊο. παϊχίς 

Οἱ Γεϊά. Ὁ [ᾳ. 4 Γϊνογϑιι. Ιροϊᾶαθ ΟἸγπιρία 1---Χ]]Π γδίο. ταϊχί 
1 δὰ ΟἹ. 1-- 

| ΥΠΙ 
' 

' 

4, ἴΔη}11186 ῬΡαϊδίϊηο- Ο δ 65 8768 6. 

8) ῬΙΪΟΥῚ5 ΟἸδββῖϑ, ͵ 

ΡΊΙΡΑα.Ο | 40 ᾿Ῥαϊαῦῖπαθ Ηρ ἀοΙθ γα. ΟἸγπιρία οὲ Ῥυίμϊα ΠᾺ]1ἃ ἃ ῬΥ. πὶ. 
' | ᾿ Τοοοητα ἃ 
Ι ἣν οἱ 586. Τὴ, 

Ρ ᾿ Ῥα. 3866 (οἴ᾽πι Ῥαϊαϊΐπαο φίδι θογρ. Ἰαουποβα δὰ 
σΟΟΙ πὴ Ρυ-.οΩ 

[4 Μεὰ. ἢ 182, 88 ΣΡΗ͂ΝΙ ΝΣ τόνον γ᾿ ΟἸν πρία οἱ Ῥυίηϊα γαίϊο. τηϊχία 

' ' 
Ι 

ΒΗ ᾿ὕτῦ.Α 144 ὈΥθιπαιῖβΒ ἤπια ΟἸγπιρία οἱ Ῥυιΐα γαῖα. τιϊχία. 
αϊοδηδο 

ἑ 

Ὰ β 

20 --- 34) ΠΙ οοαΐοοβ Τογΐαββο Ῥαυτπὶ δα Βθοιη ἀλ πὶ Ἰγαἶπ|8. ΘΠ ΟΥΒ [Ἀπ)ῖ- 
᾿απγ, Ραγάτῃ (ΝῸ τηαχίπιθ) δα τουτὶ σθηι8. ΡΟΥΕ Ποηΐ. 

21) Ιρβ6 πὸὴ υἱᾶϊ ππηο ἸΙθσγαπι. 504 ΟΠ Υἱάοίιν 80 ᾿πίθγΡΟΪ ΔΙΊ ΟΠ 6 
ΠΡΟΣ, ἀπᾶτῃ {Ὁ. πὰ. 506, ᾿πύ}1, 22) 28) 24) ΙάΘ δὰ πυῃι. 7. 



ΝΕΠΌΞΝΤΙΊ. ΧΥΙΙ 

αἰαιιθ γιἀθίιν 6586 οοπύαπ! 
-ΠΠ5ῸῸῸ ---------““ - δηΐθᾷ ΠΠ1ΠῸ 

γ ; ᾽ 

δοίδςΙϑ ε τ , ΠῚ 
ἜΝ ΘΘΠΘΙῚΒ ἴῃ ἰθχία οὐ ἴῃ 56Π01115 δαμο ρτΐπεσχα ({) 

ΠΌΠῸ ἰζθσγατη (8) 

Ι 
| 
Ψ 
᾿ 
' 

ΠΕΓΨῚ [0]. 1. βρθα. ΟἹ. | Θα τον (οὑκ 1688- 
ΨΈΡΥΥ8Β Ἰηρ; ἴΠ ἸΙ51ΠῚ 
--11τ8. αἰ οΥ 8) ἵ 

ΧΙ διε 1 ὑπ ἃ Ῥομοίβου ἴῃ 
αϑαπ ΘΑΙΓΟΥῚΒ 

ΙΧ ἐς. Εαὰσ. Τ, οἷά, ἰηΐοργττα ῬΑ β51Πὰ οαἰίου ἡ 

ΡΥ. Υ͂. ΧΙ) ἢ 

25) γιά Βῦ.1 1, ΧΥ͂ 3ᾷ.; Π,ΥἹ; Κγ. ργδοίαί. 
90} ΟΕ ΒΤ ὙΠ; Κγ. ΒΕ: Ὁ 
28) ὅδθρο ἢ, 80 Δ Ργοχίπιαβ, 5648 παροὺ οἰϊδια (μοπ βοιαροῖ, αὖ Υἱά6- 

ἵπτ, ἃ 860, τη.) ΜοΒοΠοραϊθα χηαϊία. 
Μοπιβθη, ῬΙηᾷδγ. Β 

ἴῃ Ῥγυ 118 

ἽΧΠῚ ἘΞ 1. 1614. ἸμΓορ Τα Ραβ51π|, 564 τὰ- οαϊίοΥ ἡ 
Τὰ 8 

ἍΧΠΙ 6χ, Ραγβίῃηο- ἸΏ ΓΘΡΊ ΤΩ Ῥαββ[ πὰ οὐἰίου ἢ 
1,614 6818 
ἴῃ ΟἹ. ὙΠ 
-ΣῚΠ : [Ὁ᾿ 
Ῥαϊαίηο- 

(865. 150]. 
1-ὟὙ ἃ | 

ῬΑ]. (868. Ἰη ΘΟ ΠΤ Ῥαββίτη Εὰ. ΒοΒιϊα, 
ΒΌ. ΚΘΥΒΘΙ 

ῬΆ 5511 ἰ Βῦ. οὐ Ν 

Ῥα]. (868. 1ηὐθΟ ΤΩ ῬΆΒ511Ὼ οαἸοΥ ἡ 

ΤηᾶΧ, ῬδΥ- ἰη ΘΟ 1 ΠΟΘΙ ΒΟΉ 614 
ἴθι Ῥδ]ὰ- ἴῃ ἀϑατη 66]- 
{1πη0- Δ 68, ΤΟΥῚΒ (1Ρ56 64]- 
5604 οὐδ πὶ [ΟΥ̓ 8Ρ. 6Χ ΟΙ. 
Υ αὔοδηο- Π; ΚΙοββιηρ 
αοιί. 

20 

21 

22 

29 

24 

28 



ΧΥΠΙῚ ἙΟΟΠΤΟΕΣΝ 

Οὐ ΘΠ. δἰεηδίατη Ι ἈΒΒΟΥΥΔΓᾺΠΙ - β ᾿ απὶ οσΘοπίϊηθέ 

ΘαΙου 1 ΠΕΠΠΘΙῸ [ἷπ ΒΟ 115 | ᾿ » | ᾿ ἰ 

ΔΘ 

5. ΑμλρΥ. 11 5.51. βαρ. Απιργοβίαη.  ΜοαϊοΙΔηΙ ΟἸγιηρία, Ῥυει, 11. ΠΠ. ΤΥ. Ν' 1 πα}1ὰ (5οᾶ 8 
Ο.Υ--Υῇ 
ΧΙΥ͂ τθος 
[ἃ ὙΥΟ]. 
απδ6 δᾶ 
ΑὐδΥ, Εὶ 
Ῥουτποηΐ 

5 ΠΡ 7183 π᾿ Ρ 6 Ἶ 8115.  Ῥατῖβῖβ. ᾿ΡγυίΠ. 1--- ἹΠ γδῖο, τοΐχ 

5 Ὁοίί.8 1 ΓΠϊνο βιῦ, (οειίπρϑο [5 ]οπλοπίμπ, Ργαι, ΧΙ], 89 1 γαΐο, μϊχίβ 
: - 56 σοΙρ]θοίθῃ8 ᾿ 

Ὁ) αἰζουϊαβ οἰαϑϑῖϑ. 

ΤΙ Υαρ 1 191 γαϊοαπαθ [ποία | ΟἸγπρία, Ργιμῖα. Νϑηι. 1. οὐ ΠῚ | Υ δίϊο. τῖχ 
(Ρουϊοσαηῦ Ρ. Ψ, 158ὃ-Τ ἢ, 
12 οὐ Νϑῃ. 1, 1---84 να]ρ.) 

Π 1 δ68. 4 190 Οὐδοβαύθδο ὙΠ ΔΌΡοπ, ΟἸγπιρία, για, Νοπι. 1 Υ᾽ δἴϊο, πηῖχ 
(οἴ πὶ 11.4) οἱ Π οατα 80 

5, ΓαυῚ ]86 ῬΑΥΪΘΙΠηΟ0- απ οἔβο. 

ἀΠΊΡαν. Ἀ. 2408 [προ υἶ 115. 1 ῬΑΥΒ118 | ΟἸγπιρία, Ῥγίμα. Νϑηι. 1. ἢ. Υ αἴϊο, πιὶχ 
ΠΙ. ἸΡ, 1---111. να]σ, --- 
ΝΠ]. ΥΊ, δ -- τά γυϊρ. 

Ὗ γοη. Ε ΙΧ, 8 οἸ᾿πὰ 8. Ὑομ οὔ 8 ̓  ΟἸγπηρία οἱ Ῥυιὶα δα. (βοα ν᾿ 
δοδη. οἱ τοχίμ πηι) 
Ῥαὰ]. ππηο 
ἴῃ Μα- 
οἰδηδ 

80) ΟΥ ἅ6 00]]. Ηυμθο]ίαπα «ηίθ ἃ. 1821 (δοίᾳ Βὺ.3ῖ ΠΙ, 7. 289 
(298). 800. 906. 815 4]. Ἠδροῦ ραββία ΤΥ πἰδηδ, 

92) ἅὸ ἀδιι8 οϑὲ 1) ΟΥ̓] α8; οἵ, Οδίαϊορ, ἰαιᾶας, 1)6 32. οὐ 8 οἵ, 
οἰΐατα δὰ Ν, ΠῚ οχύγ, ποίδιη, 

98) Ὧἀ6θ ἀπὸ νἱάοίαν Ἰοχαὶ Πῦ.1 ΠΙ, ῥ. 7. 311. 298, 895: ποῇ οδὲ πιρτη- 



ΥΕΤΌΒΤΙ. υὴς 

ααίΐααθρ νἱἀθίμπ 6586 οσοηὐα]ύ 
ππσ-““.“------ςς--ςς-ςς- ---- ------ δηΐθἃ ΠΟ 

δοίδί!ϑ ᾿ ᾿ ᾿ ἷ ΠΟΙ͂Σ 
ΠΡ ΘΘΠΟΓΙῚΞ 1η ἰοχία Οὗ 1η 56Π01115 Ὡ Πα Ῥα παττη ({) 

ΠΠΟ το τὴ (8) 
“πὰ κοὐκ πτροων. 

85. Χν Ῥα]. Οὐδ" [ΘΙ ΕΥΥ͂, αὐτοῦ Ὁ 
-- 5066. 6Χ 
Ργίμ. 11.11.1 

8. ΧΥΙΧΥ͂Ι Ρα]. σδεβ. Ῥγίῃ. Υ͂, 68 -- δαϊου ἡ 
ἃ 1) τη γ10 152.. .5βδ0,. ΣΧ 
ΟΠΒδίοοη- Ῥυίῃ. Υ1Ι 
αγ]α 50Γ, 
([ 1511) 

". ΧΥ Ῥα]. δθ5. |1πορυατη 510- Βο, {(Πγ. 6.) οαἸίοΥ ὃ 
ἸΘυ θη 1 

5. ΧΙΠ Ρδ]. π65. [61]. ΧΠῚ ΧΙΥ, ῬΑ ββῖ πὰ αϊίογ; ἴῃ ῬΥ. 
Ργυ. Υ, 62--- ΧΙἼΙ ΚΙΘββ πρὶ 
152. ΧΙ Νοιη. ἴπ πβατὰ οαἱ- 
1. 11. --- 5ρΡ6ο:- ΤΟΥῚΒ Τ | 
τηΐηϑ οΧ ΡΥ. 1. 
ΠΟ ΨΥ Υ͂ΙΙ: 
ΨΠΕΊΙΣ, 

8. ΧΠΠΧΙΝ Ῥα]. Οδ68. ἸηΓΘΡΎΠΤΩ Ἰῃ ΘΡ ΤΩ οαϊίου 

8, ΧΠῚ οχ |Ῥ}αδτῖ5. ὕϑη, πέσ στ τη ῬΑ 551Πὶ ΘΟΒΙοἸκαν αν οαϊέον ὃ 
(Β0.) 

5. ΧῪ αΔο- οἰπβᾶ. 0]. 1. 1. -- Ργ- ΜουοΙ]. (ΗΥ. δε ἴη Ο1.1} 
Β8 176 δχδ- [ἴα ΒΟ.) Ἷ 
ἴθ0Ὸ 1,866- 
ἀδοιη ΟὩΪο 
ΒΟΥ 8 

ὈΥδηϑοοιβ Ηἶβὶ ἴῃ [0]. 1: ἴῃ γὙ0}1. Ὀοτηγοίηα5. [Ιηἀς (ἀογτηδηῖ ϑοθμ Ια οΘα α] 
(αα ΟἸγιαρῖα) 1860: υδὶ οἵ, ». ΧΧΙΨΥ͂ 5α. 

84) Οἱ, ΒΟΟΣ Ι, ΧΧΤΙΡαᾳ. οὐ βοῖ. αογ, Ὁ. ΧΙΥ ποῦ, Ηδροῦ Ὑ ππαθοϊτα 
ΔΡοΟρΡΥΡ μα ΥΥΧ οοίῦ. [Ιῃ 115. ραββίτη ΜοΟβοποραϊοα δαπηϊχία βαηΐ. 

8» ΟΕ ΒΟ ΕἸ ΧΙ, 
ΒΈ 

29 

90 

90 

94 

θῦ 

ἷ " ὺ ι . 

τιν μα... πῶϑϑὖδ. πω δι ο ...." .ὦὕ...ἢ Γ΄ ὰς .. τἀν προ ον 

ῳ, ἶ  ι...... ΑἿΣ. “- ἐπ πὰ δ δια, ἐὐδᾶς ὦν, ιδ δδωκ-- πὸν. 



ΧΧ ΟΟΘΙΟΕΒ ΥΕΤΥΞΤΙ 

Οοάϊοθιι, βιρηδίαπι ΔΒΒΘΥΥ ἃ ΓΤ ααὶ φσοπεἰϊποί ᾿ 

ΘΙ ΤΟΥ ὨΠΠΠΘΙῸ ἴπ ΟῚ Ἶ 5 Ἧς. ὶ ᾿ 
ΘΟπαροπα ἐβ ΡΙΡΙ. ἴω τω ' ἴῃ ὉΓῚ)6 Θχία ΠῚ 50 0] ἃ 

ο86 Ι 

᾿ 
ΧΊΡαγ. Ὁ 2109 ἰςς, Ῥατῖβ5 ΟἸγιρία. Ρυτεΐα. Ν αι. 1. Π. ᾿ οδᾶ, (ροβὶ 

᾿ ΤΠ, ἹΥ̓́, 1--- τὶ τοχταπι) 
ΧΊΕβι. Β 1. Β. 14 ΩΣ Μαυΐηδρ ΡΥ Βία, Νοπι. Β: Ε΄ ΤΙ τὺ; οδᾶθπμι 

' 

Τα τες Υἱ, υἱ ..--.- 74 

ΠῚ | 
Χ᾿ Εβὶ. Α2 ΠΙ. Ο. 21 Εβίθπβῖα μΜαΐηβο Ργιμῖα, Νϑπι. 1. Π, ΠΙ. ΤΥ,,) πυϊα 

[1--Ὄ,θ111. ΥἹ, 51 --- 74 

Μϑαϊοϊδηὶ ΡυίΠ. ΠΙ---ΧῊ, Ναὶ, ΤΥ, 1.-- ᾿ αῖο. ταϊχία ἢ Χ Αμρτ. ΒΞ Ὁ. 223 βῃρ. ᾿Απηδτοβίδῃ, 
| τ ΥἹ, 51. -Τ1Δ (ροιϊοσαιὶ 

; | μ ἜΑ ἘΕ 1{ΠῚ) 

ΥγΊΝ6. Ὁ 41 ΜΕΡΌΜΕ γε ποῦΒ ΟἸγιηρία. Ῥυιμῖα. Ν μι. 1, Π. ρδάρτα 
ΠΙ. 1Υ. 1---Τ11 

Υ] Αυρ. 5} 486 Βερίδο Μομδοὶ ἰΡγυίῃ. 1. Π. 1Π Π}}18 

τ τῶ α 438 Ῥαϊαῦ. ψαΐ.  ομιδὰθ ἑῷ ΙΝ,909 υβα. Δα ΧΙ οχίτ, μ0}1ἃ 
: ] 

Ζ (868. )1 1 58 Οδοβατοᾶθ Ψιπάοροη,  ΟἸγπιρία, Ῥυίηΐα, Ν, 1. Π. ΠῚ οχοογρία οχ ἢ 
(οἸ πὶ 248) ' ψαῖο. τηϊχ- 

(8 ἃΌ ΟἹ. 11 
: π84. δα ὙΠ 

Ζ  σταῖ. Β5 ᾽ γγδβιαν. ᾿ βΒαρρ!οπηοπίμπι ΟἹ. ΧΤΥ͂, ὅ-- Π.}18 
9.2 ΟΠ ΠΘῊΒ ᾿ 

Ζ Δυρ. 8 | 480 Βθρίαθ Μομδοὶ ἤααριπθηΐαπι Νοτῃ, 1, 1 -τθὸ ᾿ γαῦο, ταϊχίδ ἢ 

ΟΠ ΏΘῺΒ 

2) Τατπη Τλοπιαποϑ: 

Ι. ΡΕΙΜΑΙΒ ΒΑΜΙΠΙΑΒ. 

δ ΥῬὰν, Ἐ ἑΐῶΣ Τρ υἶα}158. [ῬαυΙ31:158΄. | ΟἸγπιρία (οπι. ΥἹ, ΠΕΜΟΙ τος, ΤΒο- 
Ῥγίᾷ, 1, 1---1ο8 ΤᾺ η8 

ἔγρτα. ΟἹ]. ΧΠΙ, 117 --οοχέν, ΧΙΥ͂, [[τος, ΤΟΙ, -" 
Ργι}.1 6.1], 1---οϑ ΘΟ ΠΏ Π8 

Ραν, Ὁ 2820 πη ρ6γ18}18 ᾿ ῬΑΥ 8118 

80) ΟἿ, Βύ.1 ΠΙ, 7. 289. 298, 800, (806). αἱ. οχ ΗυπθοΙ αἰ οΟἸ]Οἢ 0 
δηίβ ἃ. 1821 {δοΐα, 40} Ὁ ΒΟ ΧΕΥ: 

41 οὲ 45) Οἵ, Βύ.Σ 1, ΧΧΙΨ. 43) Οἵἁ, Βῦ.1 ΠΙ, 7. 271. 



ἘΠ᾿ ΤΗΟΜΆΑΝΙ. ΧΧΙ 

ααίαᾳαο νἱἀθίμη" 6586 οοπύμ 1 
ΝΘ --- .-.-.-᾿-- "-- δηΐθ, ἤ1η0 

αοία 5 . : ἱ ᾿ | 
ΒΝ ΘΌΠΟΥΪΒ 1η ἰοχίτι οὐ ἴῃ 50}01118 πὰ μια ὐνβλζδδδωη 

| ᾿ππηο ἰξονυτη (8) 

8. ΧΥ Ῥατίβ, θη. ᾿ηὐοσταχα ῬΑ β5811 οαϊζον ἡ 

ΟΥ̓ δ οἰ 84, Ῥγίῃ. 1, 1--78. οαἰτοῦ ἡ 
ἵγοτα, ΤΥ ὙἹ: 
-- ΒΡ66. 6Χ 
Ργίμ, 11. 1Π| 
ΤΟ ΎΎΙΝ 

α. 1488 οἰ 54, Νδῖα, Τῦ: ΚΕ οαϊίοντ 
- θΡ0866, 6Χ 
ΡΥ 
ΥΠΙ 

᾿ ΣΙΝ διθ8. ΡΥ. 1Π| ΧΠ, Ῥᾶβ51Πὰ οαἰτοΥ ὕ 
Νοῃ. Ρ. -- 
ΒΡ66. 6Χ ΡΥ. 
ΤΥ ὙΠ 

8. ΧΥ οἰαδα, |0].1. --- ΡγΓηΐα ΜΟΥΘΙΙ. (Εἶν, 1 (ΘΡθοι. ὃχ Οἱ; 
ΘΟ ΝΌΙΩ. -σθρ 66, Β0.) ΠῚ οαϊίοΥ) ἡ 
6Σ ὍΙ. ΤΙ 

8. ΧΥ͂ οἰι84, ἰἴπηΐοργατη [18ρ- Ἠοβο 6 (8:}.) οαϊΐοῦ ὃ 
] πΘηὐατη ΕΥ δοοῦ5 (Βὺ.) 

8. ΧΥΪΧΥΙΪ εἰυβὰ, [Ργιίῃ. Υ. ΧΙ. ΚΙ οββ! πον, ἴῃ 
- 5060. ᾿ πιβάτη ΘΙ ΠΟΥ 5 

γον. ΧΙ 

8. ΧΥ οἰαϑα, ἰπ ΘΡΎ ΤΩ ῬΆΒ811ὴ ; ἴῃ Ρο - οαιίου ὕ 
τ 1018 Ο]Ο 5815 

8. ΧῚ οὁχ. [ θΟἰυβά, ἢ |Ἰηἰθρ πὶ ΒΌΡ}]. ΒΟΒΠοΙαοΥ 

83, ΧΥ οἰπι56, ἴμίορΥ, ΤᾺΓΆρΤΩ, ΕῪ. Δ 60 08 οαϊίον 8 
(Βὺ.) Ι 

8. ΧΙ͂Υ ΤΠοΙηΔῊ1Σ Ἰη ΘρΡῚ ΤΩ | οαϊίοῦ ὕ 

οαϊίον 8, ΧΙΝ οἰι54, Ἰη ΘΡΎΌΤΩ 

44) ΤΟ θδτα βίρηαιθ Ζ 56 ἴῃ ποῦ δα ΟἹ. ΧΙΝ βιρῃμδίαση οϑὲ 29, 
40 οὐ 47) Οἵ, Βὺ, Π1|, Ρ. 7. ἂθ οοἸϊαίίοηθ Ηυμηροϊαςίαηα δηΐθ ἃ, 

1821 ἰμοία. 

97 

98 

99 

45 

4. 

40 

46 

41 



ΧΧΙ 

Οοάϊοθηη, βἰσηδίι ΠῚ Ὁ ΒΒΘΥΥῪΥ ἃ {ΠῚ 

ΟΟὈΙΟΕῈΒ 

41 οσοπτϊποί 

ΘΑ ΟΥΙΙ ΠῚ ΠΙΠΙΟΙΟ ἴῃ ΒΟΥ ΠἾ 5. ᾿ 
οοπιρο μα 8 91. ῬΙΡΠοΙμο- ἴῃ 06 τοχίαμη Β0Π0} 18 

οδ6 

δὴ : 
ΔΊΝΘΟοΩΡ, ἃ [Π. Ε΄ δ ἸΒογρθοηΐοδο ᾿ ΝΘΆΡΟΙ, | ΟἸγπρία. γί, 1. ἢ τος, ΤΒο- 

᾿ (οἶα 101) τηδηδ 0. 1 
--Χ ΙΗ; 

Δ ΝραΡ. 0 ᾿ οἱϊπι 1005 Βοχροῃΐοδο ᾿ ΝΘ ΑΡΟΙΙ γα Τμο- ἢ 

β τᾶπᾶ οἱ Ἶ 
ΠΟ], δᾶ 
ιν 

Θ᾽ Απιρυ. Β1, Ο.β 22 βῃρ. Απιργοβίδη. Μϑαϊοϊδηὶ ΟἸγαρῖα. Ῥυίῃ. 1. Π τος, ΤῈο- 
β ᾿ ΤηΔ ἃ 

ΔΙΊΜεα.Η 82, 44 ᾿μαυτοιείδῃ, ΕἸογθμαο, ΟἸγπιρία. Ργίμ, 1. Η τος, ΤΒΟτα. 
Ο.1--ΧΊΗ, 

' 190 

| 

1. ΒΕΟΌΝΘΑΞ ἘΑΜΠΙ͂ΛΕ. 

ΠῚ Οδ65. Ο5 ([ 144 Οδοβασοδρ 
(οἸῖτα 197) 

ΠΙΟΘΌΟ “1. Τἱϊνουβι, 

νάδως, Ξ γα. 995 ψαϊοδηδθ 
Ι ] 

Ῥ ΗΒὴν, Β δῦ0 Βορίδο 

Ὁ ΑμρΥ. ἢ ΗΠ. 7. ἴηἢ, Ατρτοβίδῃ. 

| 
Φ τρνμῇ Η [Ε1͵77.50}0.2 ΑἸ Οβίδῃ. 

ψ ΡᾺ]. Ε' 99 Ραϊαί. ψδ- 
{σα δ 

59) Οἵ, Βδ.: ΠΙ, ν. 7. 

ψιμάοθοη. ΟἸνμρ. Π|, 159 νὰ]ρ. ἀβατ μα}]1ἃ 
δὰ ΧΙ͂Υ οχίγ, 

ἀουπραθ, βαρριοπιθηΐαμι Ὁ], 1 οοα- [τος, ΤῊ, ]. 
ῬΙθοΐθ 8 

ἢομμδᾶθ ΟἸγιηρία γ80. ΤΠο- 
τη ηδ 

Μομδοὶ ᾿, ΟἸγμρὶᾶ τος, ὙΒο- 
᾿ ΤΠ 

ΜοαΙοΙα πὶ ΟἸγρὶὰ το. ὙΠΟΙ,, 
οατὴ Οὐ μη. 

] ΜΟΒΟἢ, οοη- 
᾿πποία ῬΡοϑὲ 
τοχίαμι 

Μοαϊοϊαπὶ ΟἸγμρὶα γος, ΤῈο- 
τηδηᾷἃ 

Ἐοτῆδο ΟἸγτρία ὯΜ}1ἃ 

54) Οἵ, Βῦ.11, ν. 844. Ερο ποὴ υἱᾶϊ, ἤθαιθ διηϊοὶ, 4108 αὖ Οτδ6 ΘΌΤΩ 
᾿πβΡοογθηΐ τορϑΎοταμη., ΥἹάργμηῖ. Ετοπῖμὰ. ἔτ, δἰΐθηο ἰοοο τοροβιθαβ οϑῦ, αὖ 



ων. 

ΟΠ ΤΉΟΜΆΑΝΙ. ΧΧΠῚ 

ααΐαψαο νἱἀθύπ 6556 ὁοηδα 1 
ἔπει ες - τε ηΐθα | πη0 

δοίδ ϑ ἘΚ ; ᾿ ᾿ | 
Εἰΐζα, ΒΟΠΘΙΒ ἴῃ ἰσχία οὐ ἴῃ 56Π011185 δύ ἀρ τΝ 

| ᾿ ππηο ἰζονατη (8) 

' 
8. ΧΙΝ εχ] Ὑποιηδηϊΐ ΟἸγιωρία, --- ΠΤ ουοἴβοι Ο- 

Ργίῃ. Π. 3060. ᾿γπλρῖᾶ ; το ]ῖ- 
δχ ΟἹΕῚ, ἩΙ ΤΙ αα οαἰου ἡ 

5, ΧΙΝ οἰυθΩ, 5ρ60. ΟὐἸοΥ Τ 

85, ΧΙΥ οἰα8ἃ,. 566 Ὁ]. 1. --- 5Βρθ: 5060, οαϊτον ἡ 
Μοβομο- | οχ ΟἹ, ΥἹ]. --- 
ῬαΙΟΙΒ ΟΙ. Ν1Π:---ΧΊΙΝ. 
ΔΟΙΆΙΧΊ ΙΒ Ἐν 1} 
8 866: Τη, 

ΝΠ Ἐν ὍΣ) “εἰαβᾶ, ΟἹ. ΧΙ." - ΒΡ6Ο, δαϊίου ἢ 
ῬΥΟΊ, ΤΠ ἘΞ: 
Ξρ6ο, 6χΣ Ὁ]. 1. 

Ι ΤΥ. ΠΕΕΙΧῚ 

5. ΧΥ ΤΠοΙΔη13 ἸὩΠΟΡ πα | οαϊΐον ἵ 

5: ἘΝ | οἰπδα, 1πίθοὙ  1ΠῚ 810- ΒΘοκ (ΠΥ. ΘΟ ΤΟΥ 8 
| ῬΙΟΥ ἢ πι1 Βὺ,) 

8. ΧΥ τ Οἰπ86, ἸΠΟΡΥΠΠῚ τη. ΒοΚΙςοΥ 

᾿ (Β6.) 
8, ΧΥ οἰπιδα, ᾿π ΘΟ Υ τ Π τᾶ χ. Ῥδυΐοπα Εν, Δ 0005 οαϊίον ὃ 

(Βὺ.) 

8 ΧΥΪΧΥῚΙ οἰπδ6, ΟΙ. 1. --- ΟΙἸ. 1 ΒΡ66, οατίου 7 
Ι ΟΥΧΉΤΟΧ μαῖα 

Ε ΧΥ οἰαρα, ΟΙ. 1. --- ΒὀΡ66. ραϊίον τ 
65 ΟἹ. ΤΌΝ ΤΙ 
ΙΧ 

8. ΧΥ οἰπδα, ΟΙ. ὙἹΙ. --- 5Ρ66, ΚΤ ββϑιηρ ΟἹ. 
6. ΘΟ]. 1 ΣΙΝ ὙΠ; 16]]. 6α:- 

[ΟΥἿ 

Ῥιϑοίθοι ὈΙΡΙΠῺΟΥμ οοαὸ Ψ αὐϊοδθαθ ΠΟ ΘΠῚ ΤΌΡΟΙΠῸ ΟΠ ΡΟὐποΥηΐ, 
58) ΟΥ. ΒΘ. ΤΟ ΧΧΊΠΙ5η. 



ΧΧΙΥ͂ ΟΟΡΙΟῈΚ ΤΗΟΜΑΝῚ 
Ἕ 

Οοάϊοθηι, 5'ρη ἔτ ἃ 55ΘΥῪ ἃ {Π|Π| ααὶἱ οοπεϊποί 

ΘΠ ΟΥΠῚ ὨΠΠΙΘΙῸ ἴπ ΒΟΡΙΏΪΒ... ᾿ ΜῈ ἐμ 
ν ἰ ον ἑ 

ΠΟΙΡΟΘΠΑ 15 10]. ΒΙΡΠοίμο- ἴῃ ὉΓ ΘΧἕΙΠῚ 50 0118 

σἂΘ ' 

ΠῚ. ΤΕΒΤΙΑΕ ΕΑΜΠΙΛΕ. 

Μοβο. ἃ ὅ {Ὁ}. ΒΥῃοᾷ, Μοβοον. Ὁ | ΟἸγιηρία πα] Ὁ 

Ὁ ΟΙ2. 8010]. 6Ρ1- ΟἸΖὰθ ΟἸγ τρία τος, ΤΒοι, ἢ 
800. ἢ 

95) θεοῖπ ας ἐπέογροϊαΐοβ Μοβοποριμίθοϑ: 

Ι. ῬΕΙΟΒΙΒ ΕΑΜΠΙΑΒ. 

α [1με]Δ. Β [0Ω. 588 Ὁϊνουβῖς, ᾿Τιοϊᾶας ᾿ ΟἸνρῖα. Ῥυίῃ, 1. Π. ΠΙ. Οοπι. ΜΟβΟΝ, 
(ΟΠ τα  οβ8. ΙΝ. Υ. ΥἹ, 1---4 δα ΟἸντΩΡῚ 

Ι 185) | 
ὃ (Βοά!) β Βαᾶτοος. 46 Βοάϊεοίαπδε. Οχοηΐ ΟἸγπιρία. Ῥυίῃ, 1, 1 ---ϑθὸ ᾿Οοτι. Μοβο 

' δα ΟἸγτΡὶἃ 

ς ᾿ (ΒοΑ!.) γ ᾿Βατοοο. 62 : Βοαϊοίδηδο Οχοηϊὶ ΟἸγαρῖα. Ῥυιίηΐα. Νϑιῃι, 1. ᾿ὕοπι. Μοβο 

Ι 

ἱ 

β ". ΠῚ αἃ ΟἸγπὰ 

δ Ῥαῦ. Ἐν} 5554 πὰρ υῖ8}}18 Ῥαυἶβὶ5  ΟἸγτηρία. Ῥγίμία, Νϑιι. 1. π.}18 
' ' 1. 1Π 
' ' 

4 ᾿Μεᾶ. Α' 82, 41 1μλυτοπίδη, ΕἸοτομ δ, ΟἸγπιρία Ἠ0}1ὰ 
] 

Α αὶ. Ἐ 988 γαϊοδηδθ βοῆᾶθ ΟἸγπρΡΙα 8118 

6 Ἰ Οιὐΐου. ἃ 1 527 Οεἴορ. ὰ- ἤοπιαᾶο ᾿ ΟἸγπρῖα. ΡῬγίμϊα. Νϑπ,, 1. Ομ, Μοβο 
σδηδθ ΗΠ, ΠῚ δα ΟἸ ΤΡ ὶ8 

-- 

59) Ψιάς Βὺ.1 1, ΧΙΧ. 
60) Οἵ, Βὺ.1 1, ΧΥΠΙΙ. ὅ808ᾳ. Εχ ὅ9 5. 60 τοὶ οὃχ ἨΟΥΠῚ 511}}}} 

οοὔϊοο ΑἸάϊ πα ἰπ ΟἸ Πρ Ϊ5 Οχρύοϑβὰ οϑῦ, 
61) Οὗ, Βῦ.1 1, ΧΧΙ͂, 



ἘΠ ΜΟΒΟΗΒΟΡΥΠΕΙ. ΧΧΥ 

ααΐααθ ν᾽ θύμι 6586 οοπτα 
----.----------ςς-.--- δηϊθα ἩΌΠΟ 

φοίδι}5 ᾿ : ΨΙΗΝ Η 
ΕἸΝὰ ΘΘΠΘΥΒ ἴη ἰοχίπι οὐ ἴῃ 56Π01118 ἑάσιο ὑγιώθδοὴ 

] ΠΌΠΟ 1ἰθττιη (8) 

8. ΧΥ ἴη. | Ὑουηδηὶ ὃ ᾿πἰθρ τη Μαίηδοὶ (Βγυ, 59 
Βὺ.) 

5. ΧΥΙ οἰπι8α, ᾿πὐθρ απ α. Ηομδηη 60 
(Η.γ.) ΒύοΚΗ, 

8, ΧΥ οχ, [Μοβοβορ. πη ΘΟ ΠΙᾺ Ῥαβϑβίτα Μοβοι. (Βὸ.) οδαϊίου ὃ 61 

8. ΧΥ εἰἀβᾶ. βοᾷ Ἰη ΘΟ ΤΩ ῬΑ ββ: τὴ ΟΧΟΙΙΘΏ568 62 

πη ΟἸ ΠΡ. 
88.606 ΤῪ1- 

8. ΧΥ ΟΠΙΠΙΔῺΙ 1η ΟΡ ΤΩ Ῥδ551Πὶ ΟΧΟΙΙΘΏ568 θῶ 

8. ΧΥ Ι Μοβοβορ.ἷ  Νϑηι. 1. 11. Π].} β οαϊίοΥ ἡ θ4 
-- Β8Ρ66. 6ΧΟΙ]. 
ἘῚΕ ὙΕΥ͂ΙΏ. 
ΠΕ; Ῥγίῇ. 1. 
Ἱν ΥΟΥΙ: 
ὙΕΎΠΙΧ 

5. ΧΥ οχ. δυΐ ΜΟβοΠ.: βρϑθοϊπηῖπα οχ ᾿ οαἰου θῦ 
[πὸ ΜΟΒΟΙ,323) Ὁ]. 1. 11, ΥἹ.] 

ΙΝ. ΣΙΠῚ 

8. ΧΥΪΧΥῚ δαί Μοβοι. ̓ ) ΟἸγπιρ. 1. -- οαϊοΥ ;5Ρ66.6χ) 60 
δα Μοβομ.3) βρθοίπηθπ οχὶ ΟΙ. ΟἹ ΚΙ688- 

ΟΙ. ΥἹ πηρ΄ Ὁ 

8. ΧΥ οχ. Μοβοβορ.ἷ  Ῥυίῃ Υ. ΧΙ].--- ΒΌΘΟΙΠΠΘἢ ΚΊΘββιηρ; Ῥγ. 67 
᾿ (οοτγθοίαϑ5 ΒΡΘοΙ μπῶ ΘΧ. Ὕ-. ΧΠ|:- το}: 
1496 ἃ ΟΙ. ΠῚ οὐ Νϑιῃ. οαϊίοΥ ὕ 

ΡΥ. τη,) ΙΠ 

62) 68) Οἱ, Βῦ,1 1, ΧΥ͂Ὶ οὐ Οὐχὶ! Οαίδϊορ. γο]. 1. Ρ. 98. 
64) 1)ὴ6 ΟοοἸ]αοημθ αα. ΗπυτμροὶαΠ! οὗ, ΒΟ0.: ΠῚ, 7. 298, 800, 9800, 

980 Δ], 



ΧΧΥ͂Ι ΟΟΘΌΤΟΘΕΞ 

Οοάϊοομι, 5 σμδ ΠῚ ΔΒΒΟΥΥ ἃ. ἘΠῚ 41 σοπέϊηοί 

οἀϊζουιπι Ο ΠΌΠΙΘΙῸ ἴπ βουΐηῖβ ᾽ς ᾿ 

ἙΟΙΙΡΘΠΑ 5 1. ἰὈΙθΠοῖμ6- ἷἰμ 106 τοχίθιμη 500] 1ἃ 
οδ6 

| 
7  Αργ. 1 Ρ, 607. δὰΡ. Ατιθτγοβίδῃ. Μραϊοϊαπὶ  ΟἸνπιρῖα. Ῥυίμα. Νοα, "1. πὰ 1]ὰ 

' Π. 11 
Ι 

φ 1 αοίι.4 1 β Ὀπιγουδβιί. αοἰάησαρ ΒαρΡΙοπιθπίμπμ, Νομι, [. Π, ΠῚ μα} 1ὰ 
σοΙρΡΙ Θοΐθηβ:; [1π, 860, 5 
Ῥγίμ, Ῥᾶββ:1ῃ] 

ἑ 
| 

Π. ΑἸΤΕΕΒΙΌΚ ἘΑΜΠΙΆΑΒ. 

᾿ | Ρα]. Α 190 Ραϊδῦη αἵ, οτηδθ | ΟἸγπρὶδ ΠΗ 

Ψ [9Ὀα]. Τ᾽ 919 ΡῬαϊδδη Καί, Βοπιδο ΟἸγΡ. ΥἹ, 714 νὰὶρ. ἀβαὰο ΠΤΠΓῚ 
δὰ ΧΙ οχίγ. 

ὁ [Ὀα]. Β 128 Ραϊαδίη. αι, ἄοσιδο | ΟἸγπιρὶα ΡῬάποα το, 

᾿ 1 Δυρ. Α 470 Βορίαο Μοῃηδοὶ ΟἸγπιρία Οὐ. ΜΌΒΟΙ, 

' 

ἰ ᾿(Βοά].). α Τὰ, 4 | Βοαϊοίδῃηδϑο ΟΧΟΙΪΙ β ΟἸγτρῖἃ Οὐ". ΜΟβΟΝ. 

' ᾿ 

πν Βοά!. ΜΒ, πΐβο, 99 Βοαϊοίδῃδο ΟΧομ ΟἸγμρΙἃ Οὐ, Μόβοἢ,, 
(ΒοΔΙ. δ) (οΠ!π|2999) 

ᾳ 168. Δ 0. 389 Γϊνουβιῖ, Τιοῖδο ΟἸγιρὶὰ Ὡ0118 

᾿ (οἸῖπι ΒΒ. 
β 128) 

ο αυοὶ.1 48, 28 ἴη- | Τα 6 8}15 πο! ου- ΟἸγμρία (ρυϊπια πδ 118) Ὠ8Π||8 

ΠΠ (ον Ηρίη- Ὀγα 
511 ΠΊΒ8. 

» [ὃῬαν. Εὶ 10381, Δ [{1πηρουῖὰ}}8 ΡΑΥΙ81185 ΟἸ τρία Π.}1ἃ 

10) 72) ΟΥ, ΒΌ.1 1, ΧΙΝ Βα, 78) ΟὗἁἨ Β'. Ὶ ΣΟ πῚ 
14) 15) ΟΥἿἮ, Βῦ.11, ΧΥΠ54ᾳ. οἱ Οὐχὶ! (δίαϊος. 0]. 1. 



ΜΟΒΟΒΟΡΌΠΠ,1. ΧΧΥῚΙ 

ααΐααθ νἱἀθύπι 6588 οὐπ 11} 
πο  ἈΉΤἨἭἨἨὠἠὠὄἠἠὠὀὠἀἀοὠὐοχὀἋἀἼὐσὌὀὈὈ )ὀἬ ζσσ᾿ δηΐθα ΠΟ 

δοίδ 5 ᾿ ; : Ἷ | 
πὰ ΘΘΠΟΙῚΒ ἴῃ ἰ(οχία οὐ 1 501101118 πηπο ὑχιπμνοί ἐὴ 

ἘΣ πη 1τοσιτῃ (8) 

3. ΧΥ ΜοβοΒορ.; ᾿Ργίῃ. Ὑ1--- Χ οαϊοῦ ἡ 08 
-- ΟἹ ΤΡ. 1 

| Νϑῃ, 11, -- 
Ὁ Ε. 7 -Ὦ 

| ' ο0,127---108. 

5. Χν οἰ, [ἴβτασι 510- Βο. (ἢγ. Βὺ.) οαἸίοΥ ὃ 609 
ῬΙου θη 1 

85. ΧΥ Μοβομορ.2 [᾿ἱπίορυιτη -- ἃ Ι Εν, ϑοισηϊα, | βρ6ο. οἀϊίου 8) 70 
ΒΡΘοίτη. ὁχ Ὁ]. 
1. ΧΙΝ 

8. 1889 οἰαβα, ΟΙ,. ΥἹ, 7174 -- ΘαΙοΥ Τ ΤΊ 
11.7. ΘΙ ΣΙΝ 

ΒΕ. ΧΥῪ ὃχ. οἰπδα, ἰηὐθουτη ---- Εγ. ΒΟΒα, | 8060. Θά του ὃ 2 
5Ρ66, οχ ΟἹ. Πὶ 

- χν ᾿οἰαβᾷ, 508 ᾿π ΘΟ ΤΠ ΕἾ, «Δ 0008 οαϊου 8 18 
ΔατΩΪΧ 8 (Β0.) 

' ΤΠ ηϊδ-᾿ Ἶ ; 
ηἶ8, απδ6᾽ | 
ἴον βαῃηΐύ 
8. Τὰ, 586. 

8. ΧΥ 1η. | Μοβοβορ.32 Ἰπέθο τὴ ΟΧΟΙΪΘηΒ568 74 

8. ΧΙν οἰαδα, ἸηὐΘο Τὴ | ΟΧΟΠΙΘΉ565 τῷ 

8. ΧΥ͂ οχ. οἰπ5α, ἱπίθρ τι πὶ 5060, ρ]Ο58, Μοβοῦ (Βὺ.) οαϊίοσδϑ - 16 

οχν οἰαδα, ἸΠ ΘΟ ἈΠ ΒΌοΚῃ | οαϊοῦ ὃ {1 

8. Χν οἰι86, ΟΙ. ΥἹ, 1 ----Τ1, Που]οίβοη ; 506- 78 
- 5Ρ66. 6ΧΟ], Οἰσαηδ ΤΑΙ ΠΟΥ 
πὸ ὑπ οαϊίοΥ ἡ 
ΥΠ]|. ΧΗ 

16) Οὗ, Βό.Σ 1, ΧΧΙ. 1175. Βδ.5 1, ΧΕΧ. 



ΧΧΥ͂ΠῚ ΟΟΘΙΟΕΒ 

Οὐαΐοθπι, κἰση δ} ΔΒΒΟΥΥ δ ΠΤ 4ααϊ οσοπεϊποί 

ΘΟ ΤΟΥΤῚ ΠΕΠΠΘΙῸ [ἴῃ ΒΟ, 5. ᾿ 
ΘΟΠΙΡομ 5, Ὁ]. ὈΙΡΠΟΈΙο- ἷπ ΡΒ ὌΝΕΝ 6 Β0] 1 

οδ6 

»)Ρατ. Η 2781 ᾿ Τρ υ 115. ᾿ Ῥαγϑ158  ΟἸγταρία Οουα. ΜΟΒΟΒ. 

2 ΙΙΡΆτῸΡ 2861 Ππαρουδ 8 Ῥατγὶβῖβ [ΟἸγρ. 1-ὙΠ, 158 ναυῖρ. θ0}18 
ΟΙ. ΝΠ, 1716 γναυ]ὶρ. υβατ 

| ε ὙΠΠ|Ι οχίγ, 

» )ΉΡΑ..1 2182 ΤΡ Υ18}18 ΡΑυβ158 ΟἸ ΩΡ. 1-- Οοπι. ΜΙοβο μ᾽ 
| ᾿ 

»}ὕΡε.Κ 2182, ἃ  [προυῖδ}18 Ῥαυῖβ5 ΟἸγρὶδ Ῥϑποα τ66. 
δ Δα 1---Ε οἱ 

ΙΧ --- ΧΤΥ͂ 

ᾳ 1 Ο865.8Β 198 ᾿Οδοβαῦοαθ Ψιπάοροη. ΟἸγπιρία οι. Μοόβοἢ, ἢ 

(οἱπι 2928). ἑ 
2 |Βδν. 188, 1. Μ. ΟἸαββθηβῖὶθ Βδυεηηδθ ΟἸγΙΏΡ. 1 --- ΧῚΠ, 96 νὰ], [Οοπι, ΜΟβΟΙ. ἢ 

' 

γΊΥου. Ο 406 Ματγοίδηδθ ᾿  ϑηρε 8 ὑμμᾳ Οοπι. Μοβο. ἢ 

γΌ ΝραΡ. Β |Π. Ἐ᾿ 21 1 Βοιθοῃίοδθ, ΝΘΔΡΟΙΙ | ΟἸγιηρίδ πα ἢ 
(οἸἴτα 178) 

" 7Επ|. Ὁ ΠῚ. Ο. 20 ἘβίθηϑβὀΥὀ Μαξπδβθ | ΟἸγπρ. Π4, 152. σὰ]ρ. ἀβαπθ} (Ὅτ. ΜΟΒΟΝ. 
β | αα ΧΙΥ οχί. 

8 ᾿Τ2Ρ5. Ῥδα]ηδ6 ᾿ ̓ρβῖδο ΟἸγτρία Οοπι. ΜΟβΟᾺ. 

' 
5} Ογρη. Ογσῆθᾶθ Ζνιοκαν. ἢ) ΟἸγαρ. Χ, 122 νυ]ρ, ἀβαπο ᾿ Οὐ, ΜΟΒΟΒ. 

: δὰ ΧΙ οχίγ. 

ἐν.  ἸΝῸ Υῦ Ἐβοουΐα!θη5. Μαῦ | ΟἸγπρὶδ Οοτα. Μοβοὶ, ἡ 

ω  δοᾶ, ἘΠ᾿ 81. ὃ Τιαστοηθίδη,  ΕἸογΘη δ  ΟἸγπαρίἃ Οοτα. ΜΟΒΟΒ. 

“Μτ6ἃ. 6 7152, δ Τιδαγοηϊίδη. ΕἸογθηἑδθ {ταρτηθηία : Ὁ]. 1, 109 ---188 πὰ 11ἃ 

' γα ϊρ. 11. 1Π| ἴῃ. - ΥΠῚ ] 
] οχίσ, ΙΧ, 1 ---Ο νυ]ρ, 

-ΜοΡᾶ.1 82, 80 Τιδαγοηίϊδη, , ΕἸΟΥΟΠ ἐδ 6, ΟἸΥ πρὶᾶ Οοπι. Μοβολ.. 

υ [αί. Π' 92 Βορίηδθ [βοπορο ΟἸγαΡ. 1-- ΧΙ, 16 νυὶρ. Οὐομι. Μοβο,. 
(Β6ς.) ψαῦοδηδθ 

82) νογρὶὶ δὰ Τυο] τη. 
8586) Οἵ, Βῦ.: 1, ΧΧΥ. 

88) Οὗ οι. βοῖ. ν. ΧΥ͂ΙΙ. 



ααΐψαρ νι ἀθίμι" 6586 

δοίδ 8 ᾿ 
ἔδέδα, ΘΟΠΟΘΙῚΒ 

119, ΧΥ Μοβοπορ.3 

] ΧΥ οἰ δ, 

. 1488 οἰπϑα, 

ΕΧΥ Ι βἰυβᾶ. 

15. ΧΙΝ ᾿ ρἰἱαβᾶ. 

: ΧΙν οἰ αβα. 

ΕΧΙν οἰ ΒΩ, 

. ΧΥν οἰαδά. 

ΕΧΙΕΥ οχ, οἰ δα, 

. ΠΥ} οἰαϑᾷ, 

οἰπδᾷ, 

ΕΟ ΧΥ οχ. οἰπδα, 

3. ΧΙΥΪΧΥ [᾿ οἰπβά. 

8. ΧΙ οἰαϑα, 

15. ΧΥ οἰπδβα. 

8. ΧΙΥΙΧΥ οἰαδᾶ, 

ΜΟΒΟΗΟΡΌΌΠ. ΧΧΙΧ 

10 ἰοχία 

᾿ΒΡΘΟΙ μηδ ΟΧ 
Ι. ΟΞ ὙΠΕΎΥΙΙ 
ΟΙ. ΟἹ, 1--ὄ.1} 
γα], --- ΒΡΘΟ6. 
6 ΟἹ; 11. ὙΠ]: 
ΥΠῚΙ 

ΟΙ. ΥἹ. -- 8ρ66. 
ΒΥ ΘΙ ΠΠΒΉΨΙΙ 

γα]ρ,, --- ΒΡ60. 
ΣΟΙ, 1 Ἢ 1 

1πύθρ Τὴ 

ΟΙΓῚ 1 ΧΗΠῚ 

Ο.1 

ΟΙ. Χ, ΧΗ. -- 
ΒΡρΘθ0. ὅσ ΟἹ. 
ὙΠ 

ΒΡΘΟΙΠΏΘἢ 6Χ 
ΟΙ. Π 

ἰη ΘρΥ ΠῚ 

᾿η ΘΡΥΠΓῚ 

ΣΙΝ 

ΒΡΘοΙτηϊηα ΟΧ 
ΘΙ Ε 
ὙΠ ὙΠ] 

ΒΡ ΟΙΠμαΪηἃ ΟΧ 
ΟΙ. 1. Π. ΙΧ. 

ΒΡρΘο ΘΣ ΟἹ, 
ΨΠ 

ΟΙ. 1. --- 8Ρ66. 
δχ ΟἹ. πὶ 

ΘΟ 1 

παῖς. τ ι...ὕδ...ὕ.ςὦὦ ἢ 

δηΐθοα ΠΠΠη6 

οὐ ἴῃ 50} 011185 ππιηο ΡΥ Ια ατη({) 
Ὡπηο ἰὔθυιτῃ (8) 

οαϊον ἡ 

1) οὐ]οίβθη; Ὀγ16- 
γίογα ΒΡ60]- 
ΟἸμηδ ΘΟΙΓΟΥ 

Ἷ 

1) ΕΠ]οίβθῃ ; 5ρ6- 
Οἴτῃ. οαϊίου ἡ 

ΟΙ. ΟἹ, 1 ---11} Το υ]οίβοη ; 5ρΡ6- 
ΟΙΠῚ. ΤΪπΟΙ ἃ 

ΘαμοΥ ὕ 

ῬΑββΙ τὰ οαϊοΥῦ Τ 

οαϊΐοΥ ᾧ 

ΜοΙῸΙΙ. (Βῦ.) 

Του] οίβθῃ ; Βρ6- 
οἶα. οαϊίου ἡ 

οαϊίοῦ ἡ 

α, Ἡρυυηδηη 
(Βὺ.) 

ἱηίθρΥ. 0. ΑἸΟΥ5. 
Μαγίγηϊ- 
Τάραπα (Βῦ,) 

ΗὔρποΥ ἰη ἃ- 

5.1 ΘαΙΟΥῚΒ 

Ι 
οαϊίοΥ ἵ 

οαϊοΥ ἡ 

οαιϊίοΥ ἵ 

οαϊίοτ 

88) Οὗ, Ηρτπι. ἀρᾷ Ηγ.8 ΠῚ, 2, 896 54ᾳ.; Βό.1 1, ΧΥ͂ΠΙ; 1, ΥἹ. 
89) Οἵ; -ΒόΣ ἃ, ΧΥΠΣ  ΥΙ 90) ΟΥὨ [τἰαυίθ. Ρ. 211 βα. 

19 

80 

81 

82 

91 

92 

9ὃ 

94 



ΟΠ). ΜΟΞΟΗΟΡΥΙΤΕῚΙ 

Οοαΐοθι, βἰση δ ΠῚ ΔΒΒΘΙΥ ἃ {ΠῚ αὶ οσοπέϊποί 

ΘΙ ΓΟΙΊΙΠῚ παπηθο ἢ βου μ᾽ ; 
σΟΙΙΡΟ Πα Ϊ5 ΒΡ]. ἌΡΗΝ ἴπ ἘΓΡῸ τΟΧ( ΠῚ ΞΟΠ] 18 

Ι Ι 

υ [|ὕ8ϊ. Η ᾿ 48 γαϊϊδοαμδθ Ἠἢοπδθ ΟἸγΏΡ. 1--- ΧΙΠ, 182. ὑα]ρ. Οοπι. ΜΟΒΟΝ. 
' Υ 

υ αὶ. Καὶ 10 γαΐοαπαο βοσδθ ΟἸγπρία Οὐ. ΜΟΒΟᾺΒ, 
᾿ δὰ ΟἹ, 1 ΘΕ 

: [8ι. 1, 40 γαϊοδπδο Βοχῖδο ΟἸγμΡ. 1--- ΧΊΠ, 351 νὰ]σ, Οοπι. ΜΟΒΟΣ 
] ᾿ 

τ  ὕτῦ. Β 140 Ὀυθιπαῖῖβ ἘΒομλδθ ΟἸγΏΡ. 1-- ΧΙΝ, 28 νυν. Οοπι. ΜΟΞΟΙ 
᾿ ψαϊοδηδθ. ' 

10 Οὔἴοδ. Β΄. 210 Οἰίον. Ὑαΐ. Βοπιδθ ΟἸγπρὶα Π0}18 

σ᾿ γαῖ, Β΄ Βομαϊρο- | διβὶαν, τς (ἐχοορί. Ο. ΧΙΨΥ͂,  ομ, ΜοΟβΟΒ, 
| τἰδηδ6 ᾿. 8--- 892 νὰ]ᾳ.) 

] 
" " Ο [Π|. Α. 30. Εβίοπεὶβ ἰωχ ΟἸγπιρ. 1-- ΧΠῚ, 158 νας, πα] 

] 

' ᾿ 

Ζ | Ηαίη. οἴη Ποβί- Ηδίηϊδο ΟἸγτρ. Ι-- ΧΠῚ Τοοοητ 8 
ΔΑΓ ΙΘΉΒ15 | 

α' ΔΒ. ΕἸ. [Θοπν. 94 | οἰϊπι ΑΡΡρᾶ- 1 ΕἸογοπέϊδο ᾿ οἰϊπι ἰῃΐοργα οδυπλϊη, πὰης [ το. ΤΠο- 

(ΕἸου,; Βο-  (οἰϊπι 41) ἕἴδο Βοπο- πλαϊία ἴο]α Ῥουϊοσαηξ, 58-} τηδηο- ΤΊ 

ποᾷ, Α) αἸ ΟΕ ΠΟΙᾺ ΠῚ Ρογϑαηῦ μαθο: ΟἹ, Υ, 81-- ἰ οἰϊηϊδπᾶ 
ΕἸοτγοητ- δ1 ναυϊρ, ΥἹ. ΝΠ, 1---ἀθνυϊρ. 
86, ΠΠΟ ΧΙ. -- ΠΟ , Ἡ, ΤΙ 
Τιδῦγθη- (οχο. 11---106). ΙΝ], 1--99. 
τὰ ηδο Υ, 159---108, ΥἹ---ΧΗ, -- 

4) Ἰ)ομπίαπο ἐπέογροϊαΐοβ Τγϊοϊἑπαηοϑ8: 
1. ΡΕΙΜΑΕ ἘΕΑΜΠΙΛΕ, 

β β 
ΝΘ, 1---, ΧΙ, 1-- τ, -- 
[51}. ΤΥ, 88ὃ---124, Υ. ΥἹ. 
ὙΠ, 1---20 νυϊο. 

100) Οὗ Βὺ.1ᾧἈ1, ΧΧΙ. 81; παροὺ ὦ: ὑῃᾶ οὑπὶ σΘΠΩΪΠΟ ᾧ Ῥβ51Πὶ 

γοίογασπη ΠΡ γοσατη ἸΘΟΙΟΠ 68, 
102) ΟΥ, ΒΌ.Σ 1, ὙΠ. ΧΙΧ. ἙἸαποίααι ἰηΐογ ΤυῖΟΙ, οὲ ΜΌΒΟΠΟΡ. 

108) θὲ ποὺ ᾿ἰἴργο (πᾶς αιδοάλπη 1840. Πιαυδβοταΐ Κὺ, Ὁ. 4564. οἱ 

Τῦ 844.) τοῦμπε οαἰῖοῦ 1847 ἴῃ π, ὙἹ, 4ϑῖ5ᾳ. Εχ οοάθῃι, Ῥοδβίῃιαμι 

(οἸϊα ρουϊοσαηῦ, τπδπαγαηΐ βγΎ Σ δ΄ δ δ΄, εἴ, αἱ νἱάρίαν, εἰζ΄ (17; οαποιῖ οπΐπὶ 
οαβάοπι Ἰδοῦπαβ δα ΠδθοΘηξ δαΐ Δ] ηΪ8. ΒΌΡΡΙ ΟΠ Θμ 8 ΘΧρ ουογαπέ, 4080 ἴῃ α' 



ααϊααο 

ΔΟΙΔΕΙ5 

ΟἸΠῸ8, 

ΕΤ ΤΕΙΟΙΙΝΙΑΝΙ. ΣΧΧΙ 

γἹἀθίπι 6586 οοπέα 
δ τέο. δηΐθ8 ΠΌηΟ 

ΘΘΠΘΙῚΒ ἴῃ ἰοχία οὐ ἴῃ 56Π01115 μαρε μμδϑδοδμὸ 
πππηο ἔθ απ (8) 

᾿ ἱ 

8. ΧΥΪΧΥῚ Μόοβομορ.3 5ρΡ66. εχ ΟἹ. Π. Ι οαϊοῦ ἡ 
ΥΠΙ1. ΧΠῚ 

ΗΣν οἰαβα, ΒΡ60.. ὁΣ ΘΙ. ΒΡ66, Τ) οὐ]οΐβθη οἱ 
οἱ ὟἹ ΚΚΊΘββ]ηρ 6α]- 

ΤΟΥ ἢ 
Π ΧΙ εἰαθϑᾶ, |8Ρ66. 6Χ΄Ο].᾿ ᾿ΒΡΘδ. (Ὀ᾽ Ὄτν!1.) [Π1Ὰ6πὶ οἰάοιι ἡ 

οὐ ὟἹ 

"5. 'ΧΤΥῪ οἰ 86, ΒΡ66. ΣΟ]. ἢ ΚΙ ββϑιηρ (Ο],. 
οὐ ὟΙ ψῇ ; οὐ βάϊίου 

(ΟΙ. 1) Ὁ 
Β' ΧΥ͂ ἐχ. οἰπ586, ΒΡΘοΙη8 ΟΧ οαϊΐου; [Κ1685- 
(ΗΠ εβἰοᾶιβ ΟΙ. Π. ΥἹ. ΧΙΥ͂ Ἰἱπρ' ὁχ ΟἹ. ΨΙ 
186045ο1.} ἦ 

8. ΧΥ οχ. 1 οἰμπβά. Ἰπίθο Τὴ (ΘΟ ματητηο}, ᾿ 
τὐμετυν Βὺ.). 
ΘΟΒΠΘΙΑΘΥ 

“ΧΥν ΘΙ αβοτη, ΘΙ. οαϊίοΥ ἢ 
ΒΟ ΡΒ511,) --- βρθοϊῃηῖηδ 
ἸΠοτηδηδ 6δχ ΟἹ. 1--- ὙΠ, 
Ἰθοίϊομθ ΧΠῚ 
δΔαμηϊχία 

- κΥ οἰπβάθια, 0]: 1. ΤΙ ῚΠ Β, α. Νουα τ 
564 ΤΥΐο]!- (Ηγ. Βὺ.) 
Πἰδ 15 δα- 
ΤῊΪΧ ΙΒ ! 

»ΧΙν Ττ6].7 ΠΟ ΟὙΠῚ τηαρηδιη Ῥαῦ- [(Κγ. ἴῃ ΡΥ. 1] οαἰίοτ τ (8) 
ἴθ ΘΧΒΟΙΊΡΒΙΟ } οὗ ἴη Νβπηι. δ) 

ΤΩ 5515. [01118 ὁχογίδο βιηΐ, Ἐκ οοάθμῃ, δάμπο ἱπίορυϊουθ, βοοαπ δ ΤΥΪΟ Ἰηϊ8- 
ποῦαπι ἰΆτΉ Πα (9΄ι 1) νἱάρέαν ργοάϊββο, “πὶ ἐγοβ οοάϊοοβ. ἰπ Ῥ, 
106 οὐ Ρ. ΙΝ, 100 --- ὅ67 γυ]ρ. 5011 νἱάθηΐαν 6886 ΤΥ ἴδῃ βουρίπταρ 
[οβίοβ Βρουβύιοβ: οἵ, δᾶ Ρ, ΙΝ, ὅ7 (ΞΞ 100 τγι]ρ.) οὐ ,3200 ἰξξξι 0 7 γυϊριὶς 
οὖ [ογίαβϑθθ οὔϊδπὶ ογίῖϊα τῳ δι οἷς. --- Εδε ἰρίταν α΄ ΤΥϊΟΙ πα πουμ [Ὸ}8 
οὐ οὐἷρο, ρουτηδύθπγο (οἵ, ππᾶτη, 110) 1 αὖ πο Θαπὶ μΆΡΟΓΊτ8 πχα Πα, 

'ν 

99 

100 

101 

102 

108 



ΧΧΧΙ ΟΟΌΙΟΘΕΒ 

Οὐα οθιη, βρη δέ Π ΔΒΒΘΙΥ ἃ ΠῚ 4} οοπέϊποί 

οὐϊέοσασα ᾿ πύπιθσο τόμος ; ." 

σΟΙΡΘΠΑ Ἶ5 10]. 5 ρας θ- 1 ἴπ ὍΠ06 β τοχ πῃ) ΒΟ ΠΟ] 1ἃ 

Αὐρτ, Β3, Ὁ. 232. δὰ Ρ. Αμιρτοβίδῃ, 
(Ν. ΤΡ, 112---120 ἃ πὰ, 866.} πιδηο- ΤΎΪΟΙ 

β΄ ΙῬαυ. Β:Σ 2882 Ππηρ 6 18}}8 Ῥδυβ:18 δδᾶριη ηπδο α΄ (θ6χο, ΟἹ. ΥἹ Ὲ}18 
᾿ ΧΙΥ͂ εἰ ΟἹ. Υ. ΥΠ ἔγαρπ.) 

γ᾽ 1 Δμργ. Ε᾿ | Εἰ. 8. βαρ. 2 ΑἸηθτοβίαμ. Μραϊοϊδηὶ οδάοτη ηπαθ α΄ (οχο. ῬυΙΝ, Ὠ0]18 
Π. ΠΙ. 1] 

δ΄ ἱΡασ. 65 [2884 ΠΏρουῖα}18. ᾿ Ῥαυβῖβ ᾿Νηι. Υ̓͂---ΧΙ, 27. --- Ι5Εἢ. Π0}18 
ΙΝ, 588 --- 124, Υ΄. ΥἹ. ὙΠ, 
1---26 (οἵ νοῖϑαβ Ρ. ὟΥ͂, 

' 189 ---1608 δ]ῖοπο Ιοοο ἴῃ- 
; ᾿ ΒΟΙΪΟΒ) 
δ [Μοᾶ. Α5 382, 41 ἔσος τως ΕἸογθητῖδο Ῥυίῃ, 1. ΨΙ--- ΧΙ. Νεπι, 1 πα]1ὰ 

' -ΧΙῚ, 27. 151}. Υ. ΥἹ. ΥἹ], 

β ᾿ 

δ΄ ᾿Υαῖι. Ε13 985 γαϊίοαπαθ [ἰ Βοῆδθ οαάρθτῃ απᾶ6 δ' Ὠ0}1ὰ 

β β 
, Ἵ 

δ ΔΏΡΥ. ψ 5.81.50.17 Αἰηρτοβίδῃ,  Μραϊοϊδηὶ  οαάθια αυδο δ΄ οὐ ὃ τοο. ΤΠο- 
' τηᾶπο- Τ ῖ- 

| οἸϊἰα ἃ 

ε Μραϊοϊδηὶ ᾿ Νοω,. Υ. ΥΠ--- ΧΙ, -- Ἰβιμτηῖα τος. Τηο- 

ΥΘΟΘὨ[158,) γοϊγδοίαία 
ζ΄ [Εβιὲ. 48 ΠΙ, Ο. 21 Εβίθηβίβὀ , Μαΐπαδο ᾿ Νϑπι. 1Υ̓͂ --- ΧΙ, --- Ιϑἐ μια πὰ} 

ἡ Ὅδ868. Π5 ὅ8 (οἴϊπι ᾿ Οδοβαγθαθ ὙΙπάοθοῃ,  βαρρίοταθηΐαπι, Νοιῃ, ΙΥ̓́. . πα]1ἃ 
248) ΘΟΟΠΙΡΙ Θοἴθ 8 

104) Οὗ, Βύ.1 1, ΧΧΗ, 
106) Ἐδὺ ἷς ΠΡῸΓ ἱπίον Ηαπιθοϊἀ πος: Βῦ,Σ ΠΙ, 7. 800 οἷς,; οἵ, 1, 

Ι, ΧΧΠΙ. 100) ΟΕ ΒΟ τι στυιν. 
109) Εχ Βοος οοὐϊος ϑβομοϊα ὙΠοιηδηΟ - ΤΥΪΟΙΙπᾶπα (οὐ 9]05585) δὰ 

Νοπῖθα οὐ ᾿βίμτηϊα ΘΧΒΟΙΡΒΙἢ οαϊου; δ΄ οϑὺ Πα ββιπλαπὶ ἀἴαιιο ΟΡ απο Β011- 

Ῥίαμπι ΔΡΟΟΤΆΡ απ σΟΑΪΟΪ8 α΄. Τιαϊ ταῦ. αἄμπας ἴῃ ᾿ἰβάθμη ῬΆΓΒ τη χαῖται Β0ΠΟ- 



ΓΕΙΟΙΙΝΤΙΑΝΊΗΙ. ΧΧΧΊΙΠ 

-φαίᾳιθ Υἱάθίι γ]ἀδέτι Γ Θ586. οομύα τ 
Ὡς τεσ υδδααεισκιιν τ. δηΐοδ ΠΠΠῸ 

δοίδ!]β 
ἔξ, ΘΘΠΟΙῚΒ ἴῃ ἰοχία οὐ ἴῃ 50}01115 ΕΗ 

ἤπη0 1{Θγατη (8) 

ΒΟΒΙΟΚασάς. ᾿ οαϊίοΥ (οὐ Τ)ε[-1 104 
(Β0.) ἰθἔβθ}) ραβϑβι πηδ 

Β, ΣῪ οἰπ86, ΒΡΘοϊ μη ΟΧ ραϊον τ 10 Ὁ 
ΘΙ ΎΥΙΙΣ 
Ἐγ.Ὶ ὙΠ Σ 

Νοτη, οὐ βίῃτη. 
ῬδΒΒΙΠὴ 

8. Χν οἰπβα, Ἰῃ θρ  αΤη ΘΟΠΙοΚαγαῦ. | οαϊίογ ἴῃ Νο- [106 
(Β.}) ἴῃ 1581ἢ- Ὠτηρῖϑτ 

ΤῊ118 Ιάθχη ἴῃ [50Π- 

Εν. 46] Ἐγϊα  οαϊίοῦ ἴῃ [50ῃ.]} 1071 
(Βό  Νε. ΠΑ 18 
οὐ βίῃ. ἴάοτῃ ἴῃ 8ρΡ6- 

Οἰστα πἰθι5 87 

ΤῊ 115 ὃ 

ΝΠ ΧΥ οσ. οἰαβα, γγΝότηθα οὗ 180ἢ- 
τηἶΐδ."" --- 151}, 
ΧΨΟΥΤΓ, -- 5ρ60. 
ἜΧΕ Ύ. ΠΥ 
ΜΠ]. ΧΙ Ν ΘΗ. 

ΠῚ ΙΝ 
ΥΙ---ΧΙ]; 150}. 
ὙΠ 

ΠΝ αΣ. ) Τιϊοϊη.3 ᾿η στα Πα 

Β. ΧΥ β οἰ86, 

᾿ ΧΥΪΧΥῚ οἰπβα, 150Π τη. - οραποΥν Τ 108 
Ργθῃ. Χ, Νϑηι. 
Υ. --- ᾧῬγε. 1, 
1--- 22. 

Ιβ0 λα. --- τηᾶχ, ῬαυΘΏ) οαϊογὶ 109 
Νοηι. Χ, ΧΙ. -- ᾿Ξ ΒΟΠΟΙΙοΥ πὰ 
ΒΡ. ΟΧ ΡΟ ΨΊΠ: οἱ ρ]οβϑαυατα 
Νριῃ, ΤΡ ---ἈἹςζσΧ 7 {γδηβουῖρϑιῦ 

5, ΧΙΝΙΧΥ τοἰγαοίαί, ἸῃΘρ ΠῚ Ῥαββίμι ΘΟ ΠΟ] ἃ οαϊίοΥ ἵ 110 
{110].} ΤΥ βου 510 

ἃ. 1485 τοίγδοίαϊ, Ἰῃη ΟΡ  αΤὰ ραϊον 111 
ΤΎ10].1 ' 

8. ΧΥ͂ ἜΤ|0,.1 Ὁ ἸηΐοοΥ, ΒΌΡΡΙ. οαϊοῦ τ 112 

Ἰιοσαπὶ Ργίῃ, Υ --- ΧΙ, 
110 οὐ 111) ε΄ οὐ ζ΄ νἱάθηϊιῦ οββο ραγῆμι (1. 6. ἴῃ 118 απᾶο 6δχ α΄ ἤπιχο- 

ΤᾺ) ΤΥΪΟΙΙΠδηΐ, δι πη γα γῸ (1. 6. ἰηΏ Νοπηὶ. ΧΙ, 28---68. [βΐτῃ, 1, 11. ΠΙ. 
ΙΝ, 1---82. ΥἹ], 21--τῷ. ΨΠΠΠῃ δὰ τιοάππι ΤΎ1ΟΙ1ΠἾ (ἃ αἸβοῖρι]ο οἷα 9) ἰηΐοτ- 
ΡΟΪΑΙΙ. ΒΟ ο τα, ἴῃ ε΄ βαηΐ ΤΥΪΟ απ δ ὁπ ΒΘ] 5515. ἼΤΥΙΟΙ, οοηβοοίαία; ἃ 68, 
488 ποὴ οΧ α΄ βυιηρία δια ηΐ, ΠΠ]1ὰ ἴπῃ 5΄ ὀχβίαπί ἢ66 ϑ'οῃο]α πθο ο᾽ οβϑοιηδύδ, 

Μοτϊητηβθη, Ῥίηαν. Ὁ 



ΧΧΧΙΥ͂ ΟΟΌΤΟΕΣΝ 

ΟΟαΊ 661), βἰσιιδίαμη Ὁ ΔΒΒΘΥΥ δ. ΠῚ αἰασα 40] φοποίποε. δ] οοπέϊηρέ 

ΘΑ ΟΙΈΠῚ ΠΕΠΊΘΙῸ ἴῃ ΒΟΥΤΠ 18 ἿΝ . | 

ΘΟΙΏΡΘΠΑ 5 10]. δὈΙΠοΙμο- ἴῃ ὌΓΡΘ τοχίμπι 50 Πο]18 

Π. ΒΕΟΟΝΘΑΕΝ ἘΑΛΜΠΙΑΕ, 

Θ΄ 1(Βοᾶ].) ΟΓ[μαὰᾶ, 18. | Βοά]οίαπαο 1 Οχοηῖΐ ἰΟἸγιηρία. Ρυίῃ. 1, 11. Π|.. πυ]18 
(οἸ τ Ο.11 ΙΝ, 1 ---8δ07 νυ]ρ. 
εἴ 118, Α) 

ι Μαίγτ. Ο [0. 76 Εβοουϊα]θη5.. Μαίτ ΟἸγπρία. Ρυίῃ. 1. 11. ΠΙ|. τρο, ΤΈο. Ττιῦ 
ΙΝ, 1 ---801 νυ]ρ. 

ι΄ ταῖ. ἘΣ ᾿ οἰϊτη ΝΒοι- | συτληδϑιὶ | γα βίαν, ΠΌΠΙατα, αὐ νἱάθίαν τϑορηΐα ΤῊ 
ΠΘΟΡΘΤΙ Εὐτάουὶ- | τδηο- ΤΥ ΪΟΙΙ- 

οἰδηϊ πἴδηα δᾶ Ρ. 
Ι1--πἷν (ροβ 
γαϊρεῖα τ6ο,) 

ΠῚ. ΤΕΒΤΙΑΕ ΒΑΜΠΙΑΒ (ΟΕΝΕΗΙΒ. ΟΟΜΡΙΠΑΤΙ). 

κ' [Αὐὑρ. Π1 | 486 Βδρίδς Μοπδοὶ |ταρτηθπέιμπι, ΟἹ. 1, 1 --- 17 τϑο, νυϊραία 
| ΘΟΙΡΙΘοἴθἢ8 (οαπὶ ΠΟΙΪ8 

Τιῖο].) 
λ΄ [Ρεγυβ. ΙΒ, 48 ΟἸν 818 Ρογαβίαθ βαρρίοτηθηΐαμ, ΟἹ, ΧΠῚ, ΧΤΥ͂ { τθο, σαΐϊρ, 

ι | ΘΟΥΡΙ Θοΐθἢ8 | 
μ΄! 868. Εἰ 219 Οδθβαγοαθ ὙΙΠάοΡοη, , ΟἸγιαρῖα ἱπίθρτα ΤΟΥ α]ρ,, ΘΌΤΩ 

(οἸῖπ 200) πούϊ8 ΤΊῖοὶ. Ε΄ 
ν΄ ΓΜοβο. Β Ὀπίνουβιί, ἀαοἰάπρα ΟἸνταρία οἰΐπι ᾿πίορτα ; παπο Τοο, γα]ρ᾽, ΘΌΤΩ 

Ρουϊοσαηῦ ὙΠ, ὅ7---151, ποῖ ΤΥῖΟΙ,. 
ὙΠ], 11 -- 89. ΙΧ, 16θ4-- 
108, Χ, 1---ΟοὠΟὄ νυ]ρ. 

ξ' ΓΙῬαγ. 9 ΒΌΡΡΙ. αν. ΤΡ ΟΥΪΑ}18 ΡΥ 5118 ΟἸγταρὶἃ τΘΟ,γα]ρ’. ΘΌΤη ἢ 
᾿ 18 8 (οἸ 1 πὶ ποίϊ8 ΤΥΊΟΪ. 

᾿ ΒΟΓΙΒΟΠΒ6) 

Ϊ 

π' ὕοῃ. 4718 Μαγοίδπαθ  ὕϑηοῦβΒ ΟἸγπρία οϑάθιῃ ᾿ | 
! 

ο΄ [Βεπρᾶ, Β ᾿(ΟηΥ. 8 |οἰἶϊπι ΑΡᾶ- ΕἸογθῃεαθ, ΟἸγπιρία τος, γαὶρῦ δ 
] [Δ 6 Β6η6- ΠΟῚ ΒΙ ΠΟ ΤΥΪΟΙ 

ΕἸΟΥ.. πα πο 
αἸΟΟ ΠΟΙ Ια 

Τιδαγομθδη. 

118. 114. 115) γιά δᾶ 108 οὐ ἅο 118 Βὺ.1 1, ΧΥ͂Ι84ᾳ.; ΟΟχΣῚ Οδίαὶ. 1, 
110---121 οἱ 128 --- 126 ἰογίατα “ΤΥΪΟ πα οΥαπὶ ΓἈτ Πα πὶ οἰ Ποϊαηΐ; ΟΠ 

θοβᾶομι . ἀθηι8 οοίαγιπι 8ῖγο ΟὈμιρ᾿ αὔτη ΚΓ. ΔΡΡΟΙ αν ούαπη (ὅθ, Ἃοττη, 
Ρ. ΧΙΠ) οἴβαπο ΔΗ ΠΟΙ ΟΥ̓ οΥατα ΑἸηδΥ, Π) αποπίαπι τοοοηΐα ΟΠ α γαϊραΐα 
Παροῖ, θα ἴῃ τοχία Αααρυ. Π) υἱάθίαν Ρούϊα8β 6886 σΘΠΟΥΪΒ ὙΠοπηδηΐ, αὖ ΠΠΟ 
Ὕ αὐᾶϊαῖ, Οἰδοίογαμη Πυΐϊὰβ [Ἀπ Πα οὐϊξουίατη οδὲ διασχεύασις ΟΟΙητηρη- 

ταῦ ΜοβΟΠΟραΪϊοὶ οατὰ Ὑ Ποιῆδηο - ΤΎΪΟΙ ΙΔ 18. σοηβοοϊαιί, δα 18. ΠΟΙΪ5 ΟΥΟΙΟ 8 
ΤΥ πἰῖ ; οἵ, Βοῃ, αοτ. Ρ. ΧΥ͂ΠΙ---ΧΙΧ, --- Εἰ. πδοο [Ἀπ] ὰ ἃ ἀἰβοῖρα!ο 



ααϊααθ 

φιοίδ 15 

οἰτοδ 

5. ΧΥ Τυῖο] 1η.3 1 ΡΥ ΆΤΩ ΟΧοΠ θη 565 

ὌΧ οΣ οἰαδ86, ΟΙ. ΧΙ. -- ϑρθοῖ- ἰ βρθοϊπηθῃ ΗΌΡΠΟΥ ἴῃ ἃ- 
ταθῃ 6Χχ Ρυίῃ. ΙΝ ΒΌΤη ΘΑΙΓΟΥΊΒ ἡ 

οἰα8α, δα Ρ, 1-- ͵ἊΟπἸΘΡ ᾿ βομῃβίαου οδαϊ- 
Ιηΐθρτϑ αἰῦ ἃ. 1844 

"Αν Τύο]η.8. 1 τηὐορΥ, ἔΓΆρΤΩ, Ετ, ὅδοοῦ8 οὐΐξον 8 
(Βὸ.) 

ΚΧΥ οχ οἰ, ἡνῶωι 500]. ραϊτοῦ 

πο 1887 εἰαβά, Ἰῃ ΘΡ τη ραβδί οἄϊίον 
βουρίαβ. 
. ΧΙΝ ᾿ ἜΙΠΒα: ᾿π θοΥ ΠῚ Ῥδββτὴ (Ηγ.) ΒΟΚΗ οαϊτοΥ ὃ 

| (ἀοπαγα) 

. ΧΙ ὀεἶμβᾶά., ΟἹ Υ͂Ι, 1--Τ1. ϑρθοίπμηθῃ ΠοΠ]είβοη ΟἹ. 
ΒΡΘΟΙμηΪηἃ 6Χ ΥΙ; ΤῈ], ΒΡΘ6, 
ΟἹ ΕΎΠ. οὐἀϊτον ἢ 
ΠῚ 

αν Οἰπι584, ΘΙ. ΜΟοΥῸ]]. ἴῃ αϑα 1 
Ηδυπὶ (Βὺ.) 

ἴῃη0 1852 νει ς οὐ [8ρ66. 6Χ Ὁ]. 1] ϑΒρθοϊηϊηἃ | βαϊίοῦ ἡ 
ι δουρίαβ  Μοόβοῦπορ.2 --Ἴ!, -- ΟἹ. 

ΥΠΙῚΙΧ.Χ. ΧΙ. 
ΧΙ. ΧΙΠ. ΧΙν 

ΠΕΙΟΙΙΝΤΙΑΝΙ. ΧΧΧΥ 

γνἀοία! 6556 οοπμίαϊε 
δηΐθᾷ ἡὰης 

Ι 

1η ἰοχία ΘΘΠΘΙῚΒ οὐ ἴῃ 50Π01118 
παηο 1ΐθγατη (8) 

Πα ο]Ιβϑίτσηο ΤΥΪΟΙΙ οὐἱρίηθη ἀαχιῦ, δηΐθ 5, ΧΙΝ τηράϊαπιη. Ναπ οοηβίαϊ 
οΟαϊοθτ μ' ΔΏΠΟ Ρ. ΟἾγ. 1997. οχαγαύαμη 6886, ἀποα οατὰ δοίαίθ ΠΟΙᾺΠῚ 
ΘΥδτητη δύ οοΥατη τϑοίθ οχρίοταία (οἵ. Βῦ.1 Π]|, Ρ. 862) οοπβρίγαί. ΤΥΟΠηἶπ5 
1910 ---15920 508 τηᾶπ Θχαιαυ! οοαϊοοθτη Ψοηθίατα Ηρβιοαί. Τα ουρο] αὔϊο 
ΜοβοΒΟΡαΪ οἰγοα Οχιθατη 85, ΧΠΠ, ΤΥΟΠΠΙ δὰ Ἰηϊατη 5. ΧΙΝ (δοία οϑβί. 

116, 1117) ΟΥ παπι. 41. 22. 118) 106 60]1- ἘΠ ΟΙα  , ΟἿ, Βό.3 ΠῚ, 7: 
119) ἴῃ Ο. ΝΙ ρᾶιυοδ, ἴῃ Ὁ. ὙἹΠΠ ταυϊΐα βαρρ τα θηΐα ἃ τπϑητι ΥΘΟΘῊ {1551 Πη8 

Νρο- αταθοα (ν΄ Ρ) βἀαϊΐζα, βαπί 1291) Ὁ Έ ΟΣ, ΧΧΥ͂Ι. 
ΟΈ 

ΠσπΠῸ ῬΥΪπλτη( Ὁ) 

119 

114 

115 

1160 

117} 

118 

1710 

120 

121 

122 



ΧΧΧΥῚ ΟΟΠΙΟΕΒ ΤΕΙΟΙΙΝΙΑΝΙ 

Οοάϊοθηι, βισηδίαπι ἈΒΒΘΟΥΥ ἃ Π1Ὶ β 41 σομίϊποί 

ΘΙ ΓΟΥΊΙΠῚ ΠΌΠΙΘΙῸ ἴῃ βουίηἶἶβς ͵ 
ἐοπμρθ πα 8 ΒΙΡΙ. ΙΒ οί 6- ̓  ἴῃ ἀγθ8 τοχίθπι ΒΟΒ 

σἂθ 

ρ΄ Εβε. Αἴ [{Π|. Ο. 21 ᾿ ΕἘβιθηβὶϑ Μαίας | ΟἸγπιρία ΠῸ}18 

σ᾽ ' ταὶ. ἊΣ ᾿ Εποάϊσοσ, τββίαν, ᾿ ΟἹ. Π|, 81--180. ΠΙ---ΧΙΥ. τϑο. νυὶσ. δ 
ι ΟΙ.ΧΗΙ. Χαν 

- ἰδε8, Ὁ: | 144. Οδοβατοαθ ΟὙιηάορομ, ΟἹ. 1. Π 1 --- 18 συϊρ. ΠΤΉΕῚ 
(οἰϊπι 197) 

υ' Και. 1 920 γαϊοαπαο ᾿ Ἀοπιδο ΟΙ. 1--- ΧΙ. τοοοπεῖα γαὶς ἡ 
᾿ συμ ΠΟΙΙΒ 

Τα]. Ϊ 
φ' [ Ραγ. 1, 2181 ΠΡ ΥΙΔ}15 { ῬΆγ15115 ' ΟἸν πρὶ γϑοθηϊδ 

ΙΥ. ΑΜΡΙΟΌΙ ΔΕΝΕΉΙΞ. 

χ΄ ̓ εη. ἃ 444 Μαγοίδηδο ᾿ Ὑ ϑηοῦ5 | ΟἸγπιρὶα. γί, 1. 11. ΠΙ. ΤΥ.) τϑοοπῆαγαϊ- 
β ϑαΐδ Ϊ 

ψ' η. α [|.Χ,9 οἰ 5.50α. απο ΟἸτπιρῖα. Ργιμ. 1. Π. ΠΙ. ΤΥ. πα 
᾿ εἱ Ῥδα}1, ὦ 

' παης Ματ- | 
Ἐς ᾿ς οἶδλῆδθ. ὦ 

ωΓ Απιθι. Ο. 832. βὺρ. ἰκωμὶ Μεοαϊοίβηὶ ΟἸνγπῖρ. 1, 81---188. 11. ΠΙ.᾿ ΠῚ 
' Υ--ΧΙν. 

β β 
δ᾿ τ β Ἰταλῶν ὁ ' 

124) Οὗ, πὰ. 2 οἱ Βύ.Σ 1, ΧΧ; ΠΙῚ ΙΡ. 195) Οἵ, ηππὶ. 52, 
1230) Α ἀυδθὰβ τηϑηῖθι5 (γοϊαβύοτο 5. ΧΥ͂ ; γϑοθηῖοτο 5. ΧΥΤ) οχαγδαΐαβ. 

127) ΕἸαοίαας ἰηΐοσ ΤΥΐο], οὐ ΜόΌβΟη.; δϑβίαπ ἃ πὶ. ΡΥ. 8. ΧΙΝ ὑβαὰθ 

δα ΟἹ. ΙΧ, 90: ἃ 866, πη. 8. ΧΥ͂ ἴῃ το αι (Ὁ. ΙΧ --- ΧΤΙΝῚ ὀχαγαΐαβ. 
128) 129) Τ)6 χ' οὐ Ψψ' ποῃ ργογβιιβ ᾿ίΐφαος. οαΐιβ σθηουῖβ βίης, Οὐδοχ 

τ Χ τη τη ΡΑΤΙΘ ΠῚ νοι ΒΟΥ ΡδαΓα Ὁ οϑί, αὖ Ο. 1, 28, 49. 89. 10]. 104. 
Ρ. Π7|, 11. 28, 1Τ1 εἷς, ; 504 Βδθοῦ οὐϊδπι ἰαςουροϊαΐϑηλ αὐ Ὁ, 1, 80; ρΡοῖββι- 
Ἀγ: Τυοΐαπαπι: Ο. 1, 81. ὅ8, 848ᾳ. Ρ. Π|, 8; ρΡαββίπι αὐγαιηαιθ: Ὁ), 1, 

-- Οοάοχ ψ' πιοᾶο Ραγο Μοβοβοραίοιβ οβῦς τὸ Ὁ, 1, 89. 104; ᾿ποῦο 
ἘΑΣ ᾧ ΡΥ ἀπε Βεδοῖ, αὐ Ὁ. 1,, 28. 64, 80; τοᾶο οἃ 486 οἱ 
γεϊαβία βαηΐξ οἵ ΜοβομοραἝθα, "᾿ ἴῦ. 81. δ8, 15, 84: τηοᾶο ἀθηΐαιθ ἃ απδ8 
ἰδηΐαπιὶ ΠΟῚ 5011 γοῖζ, ὀχ ροηΐ, αὐ ἴθ. δ3. 68. 

130) Οοάθχ ω΄ γϑορη ββίτααβ δὰΐ οχ ΑἸαΐϊηα οἱ Βοπιδηα ρτοαϊτ, αὐϊ 



ΕΤ ΑΜΒΙΟΘΤΙ. ΧΧΧΥΤΙ 

ααίψαιιο νυν] ἀθέτι 6586 οοηέα 
δηΐρα, | ππη0 

δοία! δ ς ᾿ ᾿ ΑΙ 
πὰ ΘΟΠΘΙΙΒ ἴῃ ἰσχία οὐ ἴῃ 56Π01115 ΝΣ πὼὰ 

| παι ἰζουυτη (8) 

| 
Τυ ο]η.8 [0]. ὙΠ, 1----ὅ2. οαιον ἡ 128 

- 5Ρ66. 6ΧΟΙ. 
1 --- ΥἹ]. 

οἰ 56, ᾿π ΘΟ ΠῚ ΟΠ 61 (Β0.) 124 
ΘΟΠΠΘΙΔΟΥ 

οἰπ56, [πύθον, ΘΙ ΡΡΙΘτη. ραϊίοῦ ἡ 12ὅ 

5. Χ ργ. τὰ. οἰπι56, ΒΡΘοΙ μηδ, ΘΧ οαϊοῦ; οχ ΟἹ. 196 

8, ΧΥΊΒ60.1η, ΟΕΊΤΥΨΙ ΥἹΙ ΚΙρββιηρ. 
ΙΧ, Ἷ 

5.ΧῚΝ ρυ."ι. " ὙΠ Ὶ τι Τ)οὐ]οἴβοη οχ [1921 
5.ΧΥ 5600.1ὴ. τσ 5060. 6 Χ ΟΙ. ΙΊ; 5Ρ6ο. 

ΟἸΨῚΙ ΘαΙοΟΥ Τ 

5... Χν ᾿ Ἰποον ἢ ρ6-] ΟἹ. 1. --- Ῥγίῃ.] ΟἹ. 1 ΜοιῈΙΙ. 1 Ρ. 1Π ΤῊ Θοδο- 128 
᾿ ΠΘΙΒ ΤΙ ἴπ ἀϑὰπὶ Ηογ- ᾿ Υ5 ΜΟΙΏΤΉΒ6η 

πἷϊ (Β0.) ἴῃ ἀϑῖτα 6α]- 
ΤΟΥΙΒ ἡ 

Εν ΧΥΙ Ἰησοῦ σ6- ΟἹ. 1. 'ΜοΧΘΙΙ. ἴῃ ἀϑιῖπὶ 
ΠΘΥῚ5 Ηογπῖ (ΒΟ0.) 

Ν ΣΥΙ ἸΠΟΘΥ φθ-] ΟἹ. 1. --- 5Ρ66. οαϊίοῦ τ 130 
ΠΘΙῚΒ ΣΟΙ: ὙΠ, ΤΙΤ' 

ΨΥ ΎΙ.: 
ἍΠ: ΧΟ ΧΙ | 
ΧΙ. 

(ᾳᾳοα τοϊη8 ῬΥΟΌΔΌ116 νἱάθίαυ) δυοποίγρου [πἰ0 Ποϊήδῆδο, ἀπθ Ππᾶθο οχ- 
Ῥήθϑϑα οδέ, β.ΡΡ ΘΙ ηΠ5 οχ Αἰάϊπα ροβίθα δαάι5. Ῥαγβ τηθᾶϊα, ἃ {ΠῚ ΘᾺ 5 
ἀοπμ ΘΟ Ρ5. ΠΡΥΔΥῚ]5 οχαγδΐδ, ΟΙ. ΠΙ---Χ, δ9 νὰα]ρ. ΟΠ] ΘΟἴΘΗ8, οιηδηδο 661- 
[ΟῊ]8 Ἰθούοηθ5. ψν6] τηδχὶ ΠΊ6 ΒΡ ]ΑΓΟΒ (αὐ πνοιὰς Ο. 1Π, 81 --Ξ- ὅθ; Ο. Υ͂Ι, 
71 ρος; Ο. ΥΨΊΙΙ, 84 --Ξ 61 στέλλεν ἐς) τοίοτε; ῥυϊποὶρίθτη νοῦοὸ οὐ οχίδαβ 
σΟΟΙοΙ5, απᾶθ Ῥᾶγίοβ απαγίδθ ({Ὁ,. οὕἴαπι ααἰηΐα6 } τηϑητι8 5πηΐ, ΡΙΘΓ απ 1 
ΑἸαϊηαη ΘΧρυτηπηΐ, νοὶ] ἴῃ ΒΙ Πρ] ΡΒ, πο 11 ἔγγυθιν θ4 ϑεῶν οἱ 
(ᾳποᾶ ἰπ ν. 1. ὩΘρΊΟχΙ) ἔϑεσαν αὐτόν; Ο. Π (αὶ ᾿Ἰδοξοηδϑ ω΄ ΔιΒογίθοτο ΟὈ]1- 
[5 5112}, 42 πέφνεν οἷ; Τὶ νάσον; 91 χρούφιον; ΧΙ, 20 ἔντεσσι: 564 ἴη 
᾿ἰβᾶάθπη Ῥββιτα Τυϊο αίδηδ ᾿ηγθηϊαηΐα:", αἀπᾶθ ΠΟῸῚ ϑπηῦ ἴῃ ΑἸαϊπᾶ, ἀν 0. ΤΠ, 
2654. δύ 80. οπρεμαῃίατ φιλέοντι δὲ μοῖσαι οὺ γε. αΙῸ πὸ οὕπὴ ΑἸΩ. πρὸ 
οατη Ποτη. ἴαοϊς ω΄, αὖ Ὁ. 1, 64 οἸηΐβθο τι. ΓΠΙΌΟΥ ῥίαπθ βἰπρι!ανὶβ (864 
ὨᾺ]1115. ῬΥΘΟ11) ᾿Πβουρύαβ. οϑὺ ᾿Ἐπιρίμϑ Ηγάαγαηΐο 1600.“ 



«ε--. ΧΧΧΥΤΙ͂ ΟΟΠΙΟΕΒ ΒΟΗΟΙΙΟΈΌΝΜ 

Ὁ) Θυϊθὰβ αἀἀάυπίυν ϑολοϊἑογι Ρὶπααγιοογιηι εἰσ. 
--τ------- 
-Ξ - 

Οοάϊοθιῃ, βἰρηϑίιπ δου δία 

᾿ ΠΌΠΙΘΙΟ ἷπ ΒΟΓΙΏ 15 , ααϊ σοπμίϊποί 

ἙΟΙΡΟ Πα Ϊο : ὈΪ]1Ομ6- ἴπ 06 - 
Ὀ1Ὸ]. | 

οδ6 
| 
' 
Ι ͵ ! 

918 ψαὔοδηδο (ο- ᾿ Βοπιὰθ 40 --- 580 βοηΐθηταβ ΡΙΠαἀδΥΟΔ 8 
11π| [πὰ 6 Υ]8}15 
Ῥαγβ. 1811) 

ψαῖ. 9 (γί. 
Β 68.) | 

| 
' 

Απρεὶ. ΓΟ, 1. 1. 1 Απρεϊίοδο Βοῆᾶθ ϑ0Βο]α γνοΐογα δᾶ Ὁ]. ΡΥ, οἱ ἴῃς, 
| (8. Δαραϑπ,) Νοπι. 

Αὐρ. ἘΠ Ι 492 Βορίαθ Μοπδοὶ | ϑ68}ο]. γνοίξ, δὰ 15}. 1 οἱ 11, 1---9. 

Ρατ.Ν 218 ΠαροΙαΙΚ Ῥαυίβ!β ᾿ 50}. γϑίτ., δὰ ΟἹ. εὲ Ῥυίῃ. 
| ] 

Μαίγ. Β ᾿.118 ἘΒΟΟΥΪΔΙΘ 518 Ἢ Μδί | γϑοθηϊίδ νυὶρ, δᾶ ΟἹ. 1 .--- Χ, 

γταῖ, Ὁ Βομαϊρουίαπδο , Ὑ γδβιαν, } γθοθηΐα γα]ρ, δα ΟἹ, ΤΥ, 1---2Ὡ1, 
Υ. ΥἹ. ὙΠ, 61 544ᾳ. ΙΧ---ΧΠΙ, 

γε. Μ (Β68}.. 942 γαξοδηδθ Βοπιᾶθ ᾿ τϑοθηξα ὙΤΒΟΙΊΔῊΔ ὃ 
ψαί. ΚΕ) 

ναι. Ν᾽ (Β 68]. 1468 γαϊοδπδθ Βοῆᾶθ ΟὈτμητηθηΐαγ, ΜΟβΟΠορ. : 
γαι. 0) | 

αι. Ο (Βεβὶ. 1810 ψαϊίοδηδο ἤομμᾶς Φψ απ οἱ Οοτηπηθηΐαγ, ΜΌΒΟΒΟΡ, ὃ 
γαϊ. Νὴ 

γεοη. Η ἐξ ἜὙδ᾽υς παης Ματγοῖα- ᾿ ϑηθοϊς Μοίτϊοδ φυδοᾶδπι δα ΟἹ. οἱ Ῥγαθῖ, 
86 ΡΙπαδτὶ 

| 
γα. ΒΗ 146 Βορίπδο γαῖο.  οπαὰθ πινδάρου ῥητὰ ἐν ταῖς ἰάνου λα- 
(ες. Β Ηο- σχάρεως παρεχβολαῖς 

Ἰου] ὃ) 
Ῥαγ. Ηὶ ΒΆΡΡΙ. ΟΥ. [προ γ 1818 ῬαΥΡΒ (ὝΪΟΗΙ ἱπέογργοίδιοπθὰ [1,8] 

89 Ὡϑ1ὰ ἱπίθυ] ΘΑ ΘΤΩ. 
Ααδτ, Καὶ Ο. θ4. βαρ. [ Αιπργοβίαπαθ Μϑαϊοϊδηϊ Τητουργούδε πο πὶ ΘΟ ΒΟ οΥ πὶ 1,ἃ- 

ἄπδηὶ Απίομϊ ϑαἰπιδοῖδο 
Μεαίγ, Ὁ ἘΒοοσ ΔΙ Θπδὶ Μαδία Εδηᾶομῃ (θὲ οαΥμαϊπ απ.) ὙἸΠΟΘΗ- 

Εἰ Μαγποα ΘΠ Εηὶ 

182) Οἵ Βό.11, ΧΧΙΨ. 184) ΟΥ̓́, Ινϊατίθ Ρ, 445 5ηᾳ. οἵ Βῦ,1 1, ΧΙ, 
95) ΟΥὗἹὨ 86. ΤΕ. ΎΨΓ. 
136---189) Τρ Ηἰβ 46 Βρβ]ουὶ τούτη δὲ, [πῃ ΠΟΠΠᾺ]}18 οἰ βάθη υΥ, ἃ, 

ααὶ ἴῃ ΡᾺ, ΙΥ̓͂, ὅ10---881 δῆς τεπὶ αἰ ρΙΠΘτὰ ἰγαοίαν!δ, οὐγουῖ 5. πα ΟῚ 



Α ΤΕΈΧΤῸ ΒΕΡΑΒΑΤΟΕΒΌΜΝ. ΧΧΧΙΧ 

ἐοαῖοθ8, Ῥτδϑίου ἸΡΔι΄ ΠῸΠ βρη Δ. 8411: 

α]α]αθ νἱἀθίμ" 6556 
γ6]Ι παι 1.1.6 

δοίδ 5 ΘΘΠΘΙΙΒ ΕΓ 0 ὃ πὶ 

8, ΧΥ οχ. (Ὁ σθπουβ Ρα]ὰ- πὰς οἱ, Βρ66. 6Χ Ὁ]. 1. ΥἹΙ, ΧΙΝ. Ῥχθι. 11. 1 191 
πο- Οδοβαῦθ13 ΙΝ οοπία! οαϊίοῦ (οἵ, ΗἨγ.8 Ρ. 56) 

5. Χν ψαίοδηὶ ἢ 8066, ΕἾ. Φδοοῦ5 (ΒΟ) δίψῃ φαϊζου 182 

85. ΧΥΙ 8060, Ῥγῃ, θαϊζου 1898 

Τ ΟΠ] 81 5060 6Χ Ὁ]. ΝΙ ΗΡΏΘΥ ἴῃ ἀϑιτὰ ΘΑ ΟΥῚΒ 184 

ΒΕ ΧΥ͂ οχ. ΤῊ ΟΠ ἰΔ 18 ἰπίοσγαχμη (οΥπαγὰ (Βὺ,) 18 

γί ἀγηϊοιι5 Β  β] θυ}; οἵ, ῬΏΪΟΙ], ΙΥ, 52ὅ 196 

γἱαῦ οὐ 5ρ06ο, αϊα1 ΘΒ] γα; οἵ, ΡΗ. ΙΝ, 526 197 

γ᾽ αἱῦ οὐ 5060. οαἸαΙ ΘΒΙθυαβ; οἵ, ΡΗ. ΓΝ, 520 1838 

για οὐ ᾿παϊοανιὺ Βοβίοσαβ; οἵ, Ρῃ, ΤΡ, 528 | 139 

γ46 Βὺ.3 Σ1, 844 οὐ ΒΘΒΙθυαμη ἴῃ ΡΒ, 1Ψ, 522 140 

γἱ ας οαϊίον (οὐ ΠΘΒΙογβ ἴῃ ΡΉ, ΜΡ, 522 }Ὁ) 1141 

Β, 107] 501. γα ΘαΙΓΟΥ 142 

ἃ. 1641 507. νἱ αν οαϊΐογ (οἵ, Εδρυῖο, ΒΙΡ]. αὐ, Π, 66) 148 

τηθιηούϑηῦ ΠΊαγίθ Ρ. ὅ09 οἵ ΡΥ, 1. 1], ῥ. 67 144 

᾿ἰδοὺ φουητηου δι! (οἵ, 56ῃ. ἀοίπ, Ρ. ΧΙΥ͂. ποί.), σὰπὶ ργϑθβουθη οαϊίου ΒΒ] 1Ὸ 
ῬΥΪΠΊΔπ. ΠΟΥ Πάτα ἔσατη οοαϊουτη (21. 96, 122) ἄἀοροαῖ, Αοουγαίίοτα δ βἰπ- 
Β}15. οΟαϊοῖθ5. 108 'ρ86. νἱαϊξ βοῖγθ οαρίθηθ ποὸη ἀθουῖξ, 56 ργοϊχα απίαε- 
οαϊαβαπθ ΠΌΥΪ ἀθβου ΡΟ Θ. Ρ]ρ]α8 ἱπηρίουο ποΙαϊί. 



- ῃ 

ΧΙ, ΟΟΘΙΟΕΒΚ ἸΝΟΕΈΕΤΙ 

0) Ῥοπκβίγοιηο ἐὲ θ φμούα παίΐίαγα πἰλὶὶ ἤεγο σοηϑίαϊ: 
---Ο- 

Οὐάϊοθπ, 5ΙρηδίΠ) ἈΒΒΟΥΥ (ΌΤΙ 
ΕΣ γαρᾳνης ται. “τῶν ἐς τὴ «--.-ἢ ααὶ σομ τ Π 616 
ΘΟΙΡΘη- ἰ ΠΕΠΙΘΙῸ ἰῃ ΒΟΡΪΠΪ5., ἀϊεοῖς 

αΐο νἱ}]. ΡΙθΠοαΝο- ἷμ ασθθ ΠΝ 
""- 

Βοά!. εὖ ᾿ σαποῃ. σύ. [Βοαϊθίαπαθ Οχοηϊὶ ΟΙ. Ῥγ. Νεπι. βίῃ, οἵ Χ νϑύβιιβ οΠὶ 
10 0. αὐἰθαβάδπι δα ΟἹ. οἱ ΡΥ. 

(δηΐ. ΟΟἸ]ορῖ ᾿| Οδηίαοτῖς. Ρυίῃ. [Νοηι. ᾿βίμτη.) (.,1ποἰρὶς ἃ ΡΥυ- 
5. Ἐπιὰ- {Π115.“) 
Π16}18 

(οπβί. συηϑθοοῖ | Οοπβίδη- 
ΘΟ] ΓΔ] ἘΠΠΟΡΟΪῚ 

ΥΥ οβίπι. γγ εβίμαο- ᾿Πομαϊηὶ 0]. Ργῖιν, Νοπι. 
Πδϑ(ΘΥΊΘΗ- 
518 

Ὠ᾽ Ὅτ. Α1 ΧΙ. 8. 12. [Βοαϊ]οϊδηδοὶ ΟΧΟΙΙ ΟἸγτηρὶα οατὰ ΒΟ ΠΟ] 118 

ΤΟΥ. Β] ΧΙ. 4. 17 [Βοάἀϊ]οϊαπαοί ΟΧΟΙΙΙ ΟἸγΡ. 1---ἹΧ. 

ΕΦΥΥ. 29 Ὁϊνογβιί, 1 Εδύγαγαθ 1 ΟἸγτηρία οαπὶ ο]. ππᾶῦρ. οἱ Ἰηϊζοτῖ, 

240 Ὁ πινουβιέ, ᾿ ΕΘυγαταθ 1 ΟἸΥ ρα 

" ἵν... Μαπίοὶρὶϊ ᾿ Εουταγαθ 1 ΟἸ πρία οὐπὶ ΘΟ Π0}}18. Υθο. 

Μαηΐ. Α ΠῚ. 20 ΤΤ,γοοὶ Μαμύμιδο ᾿ ΟἸγμρία 

Νραρ. Ο΄ | οἱϊπι 48 Βοτδοηϊΐο. ἢ; ΝΘΑΡΟΙ Ρυί. 1 

γαί, 5 1814 ψαξοαπδο, Βομᾶθ [0]. ΡΥ. Νοιι, βίῃ. 

151) Βοϊαία τοι, Νοη υἱάθηίαῦ ἰδ πθ {γ68 οὐ ἰογίαββα πη ἄπο ἡαὶ- 
ἄσπι 564 ὑππ5 ἰαηίατη Ῥίηααγαβ Εδυγαγαθ θχβίαγο, (πὶ ΠΠΊΘΤΌΤΙΙΠῚ ΥἹΟΪηΪ- 
[ἃ8 οὐ σϑίϊαιιαθ πού ϊαθ βι πα Πα ἀο ἔπι θὰ ἀπδο 1)ο ]οἴβομιιβ βοιβο ϑ ΠΕ ΤΘΒουῖ- 
Ῥδὶῦ δυριτηθηΐο βαπηί. 15. ΙΒ] Πθοδτα. .. ΜαΠΙΟΙΡΙ ““ οαηᾶθπι οαπὶ ΙΒ] οἴ οὰ 
. [πἰν ουβιατ8 “9 οἵ βασι 29 θαηάθπη οὐπὶ ἔγαιτβ 247 (129) 6886 βιιβρίοαίαν, 
οαπη οἰϊατη οοᾶθχ 29 Αὐἱδίορῃαηὶβ ῬΙ αἴαπι, Ναο5, ἤδπαβ (οὐ ΒΔ γ ΟΠοιηγο- 
γα ΟὨΪΔΠ1) οομηθαΐ, αποᾶ {ταΐονυ ἀθ οοὐϊορ 247 (129) Ἰηάϊοανοῦαί. 



ἘΤ ΒΑΤΙΟ ΙΝΘΙΟΑΤΊ. 

πα ποίαϊα βαηΐ ἴῃ (δίαϊορο 

Οὐαϊοθ5. ααἰ ππης δαὺ ΠΟ οχϑδίδην δῦ [Ἀ]515. ΠΠΤΉΘΥῚΒ. ἰΠἸΟΔ ΓΙ ΠΟῚ γ6ρ6- 
ΥπηαΥ ΠῸΒ5. ᾿πύθη1: ρα Μοπίοί]σομίατη ἴῃ ΒΙΌ]. Β1Ό]. ., Ηθο, ϑαθοίαθ ἴῃ 
γαῖ. 662 “(,, ΨΟΥΟΠΘΉΒΘΙΩ “(,.,. Ραίανίηστη “(, .. ῬΑΥΤΘΉΒΘΙη “ (Π66  ΘΥΙΟΠδ 6 Π66 
Ῥαίδυ! πππὸ Πἰδτὶ Ῥιπαδυῖοὶ ᾿ηνθηϊπηθαγ, ἰθδίθ ΤΏ ΘοάοΥο ἔαίγθ, αὖ ποοὸ Ῥαι- 
πηδθ, ἘΠῚ 0886. ἀπ8651}1}; ἀρ ΒΟ.1 1, ΠῚ, Νουα ουροηΒθιη ““; ἀρπα Καγ- 
ΒΒΡΠΤΙΝ (Π-: δ.) να 87. Ὁ δὲ ᾧ»Ρδιν 2590.“.. ἀρυᾶ΄ Βθδίθγατα 1 1. .Ῥαγ. 
(2194)““,,, Οὐοῦ.“ς Ο οἐ Ὁ, »". Εδρ." (δα...) Β. Ο. Ὁ. Νίέο 468 οοἀϊοϊθα5 Ῥείτὶ 
ὙΠΟΡΟΤΙ (οἱ. ΤῊ... 10. Ἀοὲ. Μοῦ. Τ᾿ ὃ. 911; Βὸ.1 1, 55). 6 Τπο. Ο8}1 (Εγ.3 
Ῥ. ὅ7) ααἱ οἵ απ8168 {πουϊηῦ βαῖ8β οοηβίαξ, πἰδὶ αἀποα 116 ἰηίου τηθ] οὐ 65. ἐατέ, 

ΧΙ 

ααΐαπο νι οίπ 6556 
ΟΟ ΤΠ 11 6 11 ΟΥ̓ ἃ ὕ π| Ὡ] 

δοίδςἰϑ ΘΟΠΟΙΪΒ ἱπύθηϊύ ΘαΙΓΟΥ: 

᾿πσαιαντανον.. --οὐὦὉ-.-ὸ.ὕὕ.0..........--.ὕὕὌὕᾧψὕᾧὉὉ0.ὕ.0..ὅἍὕ..............ὕ.0Ψ0.Ψὕ........................ “τὸ  π-ῇΦ-π ππῇπῇπ:͵΄΄΄“----- --ιπἰ-πππ- -π ππ-πππππππππ ς ππππεστκν 

8. ΧΥ ᾿ οἰ τη !5. οὐἱξὲ Ῥαγ. | νἱάθ Οὐχὶ Οδίαδὶ. γο]. ΠῚ Οχοηῖ. 1854. 4. 145 

᾿ ὉΟΚ. γε] Με. Α 

οἵ, Οδἴαϊορ. ΜΒ55. Απρὶ. 146 

᾿παἀἸϊοαΐι πὶ ἃ Οὐχίο ἴῃ [{{|- δὰ Οοτὰ. Απρὶ. [147 
ἀαι5 ἀθ πον ΟὐἹοηῦα!! οἶτοα δηπιτα 1860 

οἵ, Οαΐαϊορ. Μ55. Απρ]. 148 

“Βομθγο. γίθ Οαία]. οοαᾶ, 1) Οὐ] Πδηοῦύαπ) Οχοη. | 149 
1800. 4. 

ΘΠ αγῦ, Ὑ66. γα (δία οοατη θα οτὰ 180 

5. ΧΥ 151 
Ὧ6 φαϊθαβ γϑύα!ς οαϊζοτϊ 1) οι]οἴβθη Οοὔ, 1862 

5. ΧΥ 

ἸΤΠοιηδηὶ ὃ 5066, ΟἹ. ΧΙΝ οὐ 1ηἰῤ. 5080]. τηϊϑουαῦ ἔγδίθυ 
ΤΠΘοάοΥ8 ρ81110 δηΐο 1) 60] βθηπτη 

ΒΕ ΧΥ εχ. ᾿ηαἀἸ!]σαύαπι ἃ 1) 6 ]Θἴβθηο {6118 Δα Θαϊίογοτα 44- 152 
{159 1862, Οοἴ. 

5. ΧΥ ναι οαἰΐοῦ δῆπὸ 1846 158 

8. ΧΙ 6Χ 4πὸ δχοοιρία Νόιη. ᾿βύμπη. ἰηΐου ΠΟΥν!]- 1584 



ΧΙΜῚ ἙΟΟΘΙΟΌΜ ΝΟΤΑῈ ΙΝ ἨΛΔΟῸ ἘΒΙΤΊΟΝΈ. 

1) ηΡΙοχ οὐ ἴδο!]!β θδὺ οοαϊουτη βρη ἀογττ γαίϊο, 

αὖ ἸΘοίου ῬΥμὴο ΘΟα]ογ πὴ ΟὈὐαίπ οορποβοαΐῖ, οὐϊτ8 ΘΘΏΘΥῚΒ 

ΠΠΡΥῚ ἤδης γ6] 1Π|8πὶ Ἰδοῦ οπθη Θχ θΡθαμί, Μαδϊουῖριιβ [ναἰϊ- 
ὨἾ5. ΠΠΠΘΥῚΒ. ΟἸΊΠΘ5 ΠΡΥῚ ΠΟ ᾿ἰπίθυροΪδί! Βιρηδη ταῦ, 4108 ΘΟΙῚ- 
ΤΉ γ ΘΙ ΠῚ ΠΟΠΊΪΠ6 ἈΡΡΘΙ Δ Π18 : ΤΙ ΟΣ τ5 σαθοὶβ ΠΡΥΪ οἱ 
1051 ἔθυυθ πο Ἰῃ θυ ΡΟ] 56 δα ρθοῦ!αγο ΠΟΙ Δ ΠΟΥ ΤῺ ΘΙ ΘΠ τιΒ 
᾿η θυ τη Θἀππατη ρου πθηΐο5 ϑομο]]ουπτηατι6 τθοθηΐαμη απᾶ6 5Ὲ} 
ῃοτηΐηθ Ποιὰ Μ. ἰουπηΐαν Δα Ἰξατηθηΐο ἃ γί! θι15 5815 
ἀἸΒΈ ΠΟἿΙ ; τηϊ ΠΟΥ θτι8. Τα 115 1 θυ ΡΟ αὐϊ σπου Β ΜοβοΒβορα]οὶ: 

ΤΉ ΠΟΥΡῈ5 Οὐ οἱ5 Ἰπ θυ ΡΟΪ αἵ! ΠΟΙ] ΔΗ]. ---- Ὁ θτι5 απαἰίαον 
οοαϊοαπι ΘΘΠΘΙθι5. ῬΥΙΠΟΙΡΑΙΙθιΒ αἀἸβυ ποθ, ἃ [Ἀγ] υτισὰ ἀ1- 
γουβιίαίθ 510} 15 ΘΧΡΙ 6 η 48. ΘαἸΐοΥ ἃ βέϊητ. Οὐὐγαγνιῦ ἰδιηθη 
αὖ ΘΟΡΊΤΔΙ ΡΥΟΧΊΙΩΙ οβϑθηΐ, απαδη }Π} ΡΘῚ ΟΥ̓ ΠΘ μη αἸρ ἰ α 5 
βουὶ ροίογαΐῖ, ἤδη ἃ ΒΘΙΊΡΘΙ βρθοίδηδαμη ογαὺ τἰὖ ΟΡ μη οἱ 
γΘἰμ ΒΟ ΒΒΙΤΩΙ ΡΥ ΠῚ Π ΘΌΪΠΒΟΙΙΘ ΡΘΠΘΙῚΒ ἰοοπι ΟΟΟαραγοπί, Τία 
ΑΒΟΡΒΕ ρ]ὰβ ρομπάθυιβ μαθοηΐ σθαι ΧΎΖ, πθαὰθ δἰ Πἴο 
ἴῃ 51ΠΡ0}15. ΕΔ 1115, αὖ ᾿ῃ ῬΑΥΊβῖηο -  ΘμΘ.15 οοάθχ Υ 1ά οβὲ 
ῬΑΥΊΒΙΠΙΒ ῬΥΤΏΠΒ Τα] ΐο ΠΊΘΙΙΟΥ οἱ νϑίθβθου οδὺ ἀπδ1 648ὶ 
6Χ 60 ρομπάοηί ὝΧΥΖ. Ῥοῖτο [βάθη [6.15 ἀρῖοθ δαάϊίο 
ΡΙουηα 6. ΔΡοργάρμα ἀθηοίαηζαν, τ ΘΠ) Τϑοθῃίοσα βαηΐ 
Θχθρία οχ [ὴ οτίΐαᾶ. ΕῸΓΒ τἴὰ {α]1{, αὖ ΠΟΙᾺ} ργαθβίδῃς5- 
ΒΙΠΠΟΤΙΠῚ ΠΙΡΤΌΓΙῚ ἴῃ [ἰογὰ8 οορηῃδίαβ ᾿ποϊἀθγθηΐ, αὐ Ατ- 
Ὀγοβίδητιβ Α ἴῃ Δ, δΝαίϊοδηαβ Β ἴῃ Β, Μράϊοθιβ Εἰ ἴῃ ἘΣ, 

Οοἰηρθηβῖ5 ἴῃ Οὐ, Ῥαϊ]αίίητιβ Ο τὴ Ῥ: Ἰϊοθῦ ἴῃ μὰ γ6 οοπη- 
τη δ] ἸΘοίου πὶ ΠΟ ΟΠΊΏΪΠΟ ΘΟΠΒ.ΪΠ ροὐπουί. 

8) ΟΥάϊηθ5. ᾿ΠΘΥΑΥ ΠῚ Π6 Δ]16Π15. 5ΙΡῚ15. ὨΙΠΉΠῚΠΔ {π|θἃ- 
γΘηΐα, αἸΒΙ ΠΡ ΠῚ ογδηΐ ἁαποὶ οοάϊοθβ, α08 6 ΑἸ ΘΥΒῚ5 
ῬΑΥΡτι5. οοηβίαυθ ΔρΡρᾶγθραί. ΡΥ τη 56Χ ΘΟαΙο65 ΘΟ] ]θοί!- 
γοβ Ραγβίηθιη [θυ πηι, ΜΙ αϊοθυμη ρυϊηιαη), Υ᾽ αὐϊοαπτιπι αα1π- 
[ππ|, ΑΙ ΓΒ απ γὴ βοχίμθμῃ, ΔΙ ΡΥ οβιδηῖη βθοπηάπιηῃ, Εἰβέθῃ- 

5611 ῬΥΪΠπτὴ ἢ) ἴῃ διὰ ααθιηαπθ οἰθηηθηΐα ἀἸββόϊν θυ ΟΡΟΥ- 

Ἢ Ῥαᾳν, στξ-ξ ὰ Ε δ Ἑ Ὦ πδ Ραΐ. Ο' ΟἹ. Ργίῃ. οὐ 1. Π. 1ΠΠ Νϑῃι. 
σΟΙΡΙθοΐθηβ δύ Μοβοπορ.ἦ; ἱπάθ ἃ Νϑιῃ, 

ΙΥ̓͂ Ραγ, Ο3 (,, 6 «Τυῖο]. 1) οὐ Ῥαγ. 03 ([, ὃ. 
γρίαβ οΟα, [Ἀπ] Μοαϊοθαθ) δἰ δηΐ, 



ΜμΜϑδ. ΟΟΙΙΕΟΤΊΤΥΙ --- ΕΠ. ΡΒΕΙΝΟΙΡΆΈΝ. ΧΙΜΠῚ 

ἰοθαΐ, οἰϊδιηβὶ δά! !ομ65. ῬΥΪΠΟΙΡ65 [οὐ ᾿ρθ88. παπᾶ ᾿πά |55018- 

ῬΠ655})] ἱπά!βογθίαβ γα που νίβαπι δύ; ἴὰπι ἀθοθμ Ὁ]108 

γϑίογθβ, 4πὶ δαὺ τηδηϊξοδίο ὁχ ἀπδᾶθιβ ὑγθαθνο Ῥαγ 5. Ἃ1- 

γουϑὶ ΡΌΠΟΥΪΒ ΘΟΙΠΙΡΟΒΙΙ δππηΐ, αὖ Ο ΟΠ ΓΘ  Ὀγίαπαβ. οἱ Αυρα- 

Ῥυίμηδ ρδ18 (ΟἸγταρα) Μοβοποραϊοα (Μοᾶ, Αἴ 

γα. ἘΠ1); βοουπᾶα (Μοᾶ, Α2 αὶ. Ἐ)3) 

ΤΥ ηα.) οαἶπ5. ἰδοαπᾶθ δχρίθίαθ βαηΐ 

ἰογα ρατίο (Μοᾶ, 3 ψαῖ, Ε}3) οχ οοαϊΐοθ 

γοίθυθ [ἈγΏ]Π1ὰ6 σοργοιηρίδ. 

ΑἸρρτ, Επ-π Ὁ δ΄ ἢ Ρηπια ρδὺβ 6Χ γὑϑίθγύθ οοάΐοθ ἔπη αθ Ῥδ]δ- 

[πο - Οδοϑαῦθαθ τηδηδυϊῦ, βθοπηᾶα 6 ΤΥΪΟ]1- 

Μεά. ἀξξ4 ἘΣ ΈῈ 
γαι. Εἰ Ξξε 4 -᾿ δ ἘΏ) 

απο, οἷα ἰδοῦπδθ θαυ 6 Ῥαϊδίηο - 

Οδθβαῦθο, ρϑυύτη ὁ Μράϊοθο ῥτορυο 6χ- 

ῬΙοίαθ ϑαηΐ, 

ΑὐαδΥ, Β-ΞΞΘ ἘΧ- εὖ Ῥιυΐμηα ρδῖβ 6 ὙΠποιηδᾶηο ῬΙΟΔΙ, αἰδοτα 6 

ῬδΥΒ ΠΟ - οποῖο, ἰουία οδύ ΤΥ ΠΙΔμ 5 

τροίγδοίαθαϑ, 

Εδί. ἀξξρ' ἘΧ Έ ΤΩ Ῥυΐηα Ρδ18. ΤΥΪΟΙΠ πη τι5. οϑὺ [ἈγΆ1]Π18 6. ἐθυϊδθ, 

βΒθουῦηα δὰ Ῥαυϑῖηο - ηθίοβ ρουποί, 

[ρου οϑὺ ΤΥΟΙ, γοίγαοῦ, [ἈγΔ111Δ 6 ΡὈΥΪΓΊΔΘ, 

Ἂ Ὁαααθ οαϊθϊο ΟΥΪΠΟΘΡ 5. ΘΟ] Θοὔγ15. οΟαΙοΙ 5. Δαπυτηθγδηα 6ϑΐ, 

8504 ἤπθ5 ΠῸΠ ἴδῃ βαηὺ ΟΟΥ αἀυϑῃλ ἴῃ 5015, ΡΙΥΙΠηδ ῬΔΥ5 Α 141 86 ΟἸγτη- 

Ρἷα σομρ!θοίθηβ (41,1) 6 ὙΒουηᾶπο ΠΡΥῸ ὑθγίαθ ἔδυ] α 6 Ῥγου θη, 564. ΠΟῊ 

5'η 6. ἱπίουροὕ!οἢἶβ ὑΘΟΘ ΙΟΥ8. ὙΘΒΕρ5; ΡΔΥΒ βΒθοῦηάα ῬυΓΐα οὐ 1. Π,ι| ΠΙ| 

Νοῆιθῶ οοταρίοοίθηβ (1.2) ρου ασηαθθ δα Μοβοποραϊθατη Ρυτηδθ [ἈΤΆ1]Π1δ6 

ΓΘίθγθηα οϑί, 564. ραβϑίτη ΤΎΥΪΟΙΠΠΪΠῸΒ. ΒΘααϊδαγ; ὑουῦα, ΡᾶΥ5 ἱπᾶθ ἃ Νϑῃ, ΙΝ 

αϑαὰ8 δα ἤποηι (Α1.3) 6 ΤΥ ἶδπο τοϊγαοίαϊο (ε΄ ζ΄) τηϑηανἱ. ΟΟμηροβίθῖο 

ΑἸαΐπαθ βἰ πα} ]Π]Πἶτηα οϑὺ οοαϊοὶ Αταρυ, Β, --- Ῥυϊπια ρᾶῖ8 Βοιαδ δ ΟἸΥΠΊΡΙα 

σΟΙΡ]Θοΐθηβ (Βο.}) ἴῃ Ὁ γΘΥΒΌση οϑῦ σΘηΘΥ 5 ΤΥΪΟΙ ἰδ ηΐ, 564. ΔαΠΊ]5515 58606- 

ΠΕΣΤΠΘΙῸ Φ]1ΟΥ̓ῚΠῚ ΘΘΠΘΥΆΙΤΩ ΒΟΥ ΡΟΠΤΙΒ. Βῖγ6 6 ΒΟ0Π0115 ΒΗ͂ βῖνθ οχ ἴρϑ88 ΑἰἸάϊηδ 

ἀρρυοσηρί8; δἰΐοσα ῬΡδῚ5. τ Παὰα Οδτηϊηδ ΘΟ] οούθη5 (ΠΗ 0.3) ἴῃ ὈΠΙΥΘΥΒΌΓΩ 

αϑῦ βϑῃουῖβ αυοδηὶ ΡῬΥΌΡΥΪ, ἰῷ ἴδιηθη αὖ Ρ6ΙΓ αααβάδπι ΟΔΙΤΩΪΠ ΠῚ ῬΔΥύ65 

βίηραϊα γ681] Μοβοπόρυϊθα (Ἀο.3) νοὶ Τυϊο πΐδηδ (Βο. 4) δατηϊίαῦ, 6Χ 'ρ58, εἰβὶ [4]- 

ον, ΑἸαϊηα ἀθρυοσηρίδ, 6 οαΐιβ ΘΧΘΏΡΙΟ ΟΔΙΠἸΘΥΡῚ τηδητι ΘΟΥ̓ΘΟΙΟ ΡΔΥΒ ΡΟΒΙΘΥΪΟΥ 

ἰοχύαβ οιηδῆδθ βχρύθϑδϑα οϑί, ΟΥὗἁἉ νἱὼ ΑἸαϊπαθ ἴῃ Βοιηδηδᾷ ἰἰογαΐα Νοιῃ, Υ͂, 

8 Ξ-Ξ- ὅ (ομι, γλυκεῖ" ἀοιδα); 18 (ἀποινώσας); ῬτΟΧΙΠια5. ΥΘΙῸ Βουιρύαγαβ Νὰ- 

υἰοϑη885 γλυκεῖαν 10. 48 οὐ τριπλόαν 2; ΤυοΙπἴαηα, ἀεϑλονικίας Ν. ΠΙ, Τ 

οὐ τὴν τρίταν 1. ΠΙ|, 89 εχ ΑΙδίπα πϑιβία, οὖ ἴῃ Ἰ. ΠΙ|Ι ρτοχίπιο γϑ8. 90 

ἀποστάζων εχ ορίίππο οο(, γαίϊΐοαπο οἱο. οἷο, --- Μοβοβοραῖθα Ροτίῖο (Βο.3) 

ΒΌΡΙΓΟ ἱποῖρὶῦ ἃ ΡΥ, Υ͂, ὅ8 (ΞξΞ 68), βἷπθ ἀπθίο ὃχ Αἰάϊηδ. 



ΧΙ ΜΒΗ, ἘΧ ΘΙΥΕΒΒΙΝ ΟΟΜΡΟΞΊΙΤΙ. 

βίδπι ἄυσο (πανία οἱ ἡαϊηΐι5), δαὶ Δ]1ΘηΪΒ. ΞΡ ΙΟ ΘΠ 8 
τοί, αὖ ὈΙΗΙ Ὑ Δ ΒΙ αν Θη5 65. (ρυτηι5. οὖ βοοῦηᾶπβ), (ἰοιη- 
ΒΘη515, Ῥϑυιβίημβ, (ὐλθβασθὶ ἄπο (τογί5 οὐ χυαγέμβ), Ρατυῖ- 
56 Π 515. ΒΘουΠπ5.ἦ) 

9) υδθ ἀἰβιπηοίῖίο οὰπ οἰϊδηὶ δα Τηδητπὶ βΘο πη δὴ) 
Θχίθη αι! ροί5βθί, ἰϑιηθη, δχοθρίο (πιο! ου Ὀγίαμο, Ἐπ] 5θο. 

Ἔ) Ουοϊέ Ξεο -Ἐ1| ῖᾷά οδὲ απο 1 (Μοξομοραϊοαβ2 ΟἸνταρ.) 

Ἑ απο. (γαΐοαπο - σοἰπρ. Ῥυίμ.) 

Αὑρ. ξεκχ ἘΥ̓ἘΖ 1Ιᾷ οδὲ ἀπρ, 1 (ἴταστα. Τυῖοϊ. 8. τηϊΐ, ΟἹ. 1. 

 Αὐρ. 5 (ΡΥ. 1. Π|. ΠΠ ὁχ Ῥατγίβιηο - 

Μεποῖο) -τ ἀρ. Ὁ)8 (ἔἴαρτη. Νφι. 1 

οἰπβάθμη [ἈΠ}}}18 6]. 

Αυρ. Εἰ ΞξξΞ Αὐρ. ἘΞ ἘΞ [ἃ εβὶ Δυρ. Εἰ’ (ϑ.Πο]. ει, δὰ Ἰβέῃ. 1. 

ΠῚ -- Αὐρ. Ε3 (ἔρ. Νξιῃ. 1 εχ γαϑο. 

ΒΘο 80) 
ταί, ΑΞΞῚΑ - σ' 14 οδὲ ντιαῖ. Α1 (Διηργοβίδηθιβ ἴῃ ΟἹ. 1. 

Τὴ -- ταὶ. Α3 (ΤΥ πἰδη58 ἴῃ το]]. 

ν ΟἸΣτΩΡ 5). 

Υ ΘΞΞ ΞΕ ἃ Ϊᾷά οδὲ σταῖ, Β: (Μοβοποραϊθαβ3) οὔτῃ 

δχῖσιιο βαρρὶοηθηΐο ταῖ. Β5 (6 Ῥατ- 

5110 -  δῃοῖο, αἴ νἱαβδέατ). 

αοίί ΞΠ Ἐ{ἘΟ ἘῸἘ 5-τἰ|-σ ἰὰ εβὲ οι. 3 (ρδὺβ ΡΥ ποῖ Α}15. ἃ γνεζαβία 

τηδ Πα, 58] σΘΠΘΥΪΒ) ΘΕΠῚ {ΠΡ 8 ΒΌΡΡΪΟ- 

τηθηὐ5 ἃ το, τῇ.: οί. (Ο]. 1 οχ 

ΤΠοτηδηο); Ἃοίί.3 (ΡΥ. ΧΤῚ, 5954. ὃχ 

Ραϊαΐίπο - Οδοβατθοὴ; Οοιί. 4 (Νϑ. 1. 

Π. ΠΙ| οχ Μοβοβοραθοϊ). 

ῬοΥιϑ. Ξε ΝΜ -Ἐ λ΄ Ἰᾷὰ οδῦ Ῥογιβ.; (πιδπ5 γϑίμβε οὐ, ΠΟῚ ἴῃ- 

[6Υ}.} σὰπι βαρ οτηθηΐο Ῥοτιβ. 5. (Ἰη8Π. 

τοοοηΐ,, 6 Τυϊοϊπίαποϑ, ΟἹ. ΧΠΠ, ΧΙΝῚ. 

ΟΔο8. ὕ ξ-ξετιτ ἘΠ ἰ4 οδὲ δοβ. ΟΣ (Ὑπουιδηπ53) οὔπὶ 5ὰ}- 

Ῥ᾽οσηιθπῖο ργδθῆχο (868. Οἱ (εχ Τύῖοὶῖ- 

πἷδηο, ΟἹ. 1. Πὴ. Ἑδᾶθπι τηϑηὰβ ἴῃ 

αἰτοαπα πὶ ἴῃ ΟΟΙ]ΘΟΕΨ ΙΒ, 

ΟδΔ65. ἢ Ξ-Ζ- η΄ Ἰᾷ οδί σδοβ. ΠΣ (Ραυίβιμο -  δηθίαβ) σὰπὶ 

ΒαρΡΡΙοπιθηΐο ὕδοβ, Π3 (οχ ΤΥ οἰπίαποῖ, 

Νο. ΤΥ. ). 

Ῥατβ. ΒξΞξΞ β΄ ἘΟ ἰΪᾷ οδὲ Ῥαυ, Β1 (Τυϊοϊἰδπιβ 1) οὐπὶ 58 - 

ῬΙοιπθηίο Ῥαγ. Β5 (οχ Ῥαδυβιπο- οἰ ἀΘη5ὶ, 

ἴπ Ῥατίθ ασυλάδλτῃη Ῥ. ΠΙ. ΙΝ, Υ). 



ΜΑΝῸΝ ΒΕΟΌΝΘΑΝ ΒΙΟΝΙΕΊΟΑΤΙΟ. ΧΙΗΩΥ͂ 

τη. ἴῃ ΟἸ ΠΡ 5 θαάθαι οὐτὰ Ρυτηὰ τπᾶπὰ ἴῃ ῬΥΆΠΒ 6586 

γἱἀθθαΐαχ,, ρυϊταδπι οὐ βθουῃάδιη τηϑηῖπὶ ΤΠ] ΠΓ8. ΠΡΘΥ 18. ἃ 

οἱ ὁ δὰ θδμάοιῃ οοάϊοῖὶβ ποίδιῃ βαργα Δ Ἃ1{|8 αἸΒΌηρτιΘΓΘ 

Ργδοβία θα. Εδδὺ αὐϊάθμη. τήδπτ8 βθοσμάδ ἴῃ ῬΘΙΠΙᾺΠΠ15. ὁο- 

ἀΙοῖθΒ ἀροτίθ ΤΥ πἰδηα, αὐ ΒΡ ΡῬΡ" Φαῦ ζῆν οἵο.; 1ὴ 

41115 τηδηϊοδίο Μοβομβοραΐθα, αὐ Θ᾽ ; Ταγα8 οὔϊδιη δα νϑυιβίιογα 

σομθῖα ρου ηθὲ αὐ ΧΡ αἀπᾶθ τπᾶηὰβ βθοιμάδα οϑὺ Ὗ δἰϊοδῃ] 

ΘΘΠΘΙΒ. ΡΓΟΡΙΙ. 84 ὨΪτη15. ᾿ποθυύατη β58606, αἴσιμα 8 Πα ἃ 

σΟΥΓΘΟΙΙΟ ἃ Ρυηὰ τηϑηὰ ἔδοία 510, ἃ ἃ βθουηάα, 8ῃ ἃ θυ 

ααδνίαγθ; ῬΟΙΤῸ αἰγαχῃ οοτγθοίϊο 511, δὴ β]οββα, δὴ ἀθῃϊα 6 

ἀαρ]οχ Ἰθοῦο τὴ σοηβα το ἃ ΡΥΙΤηἃ Τηϑ 1 5161}]} δἰίθγα ΒΡ 78 

Δἰτογατα βουρία. ΠΟ γτοραΐδηθ! ΟἸμ685 πηΐπ85 ΟΟαΙοΙ5 ἀἴγοῦ- 
βιζαῖθβ 511}}}1} τηοο ΘΧΡΙΪΘΙ6 Υἱβαπι οϑύ. Ὀπδργορίθι ᾿πΐοῦ 

Ρὶ οἱ Ρ--- (Ὁ οὐ αν» -- ει οὶ υ τ6 αἀιδιιποίαχα «68, 

αἱ είταμῆν..,,, Βα]. Ἰοΐτα “60 ,} α]υ Ὁ ἐάρτα ἐγ}. βϑϑακιλα 

,» σοί. δηΐθ οουγθοϊοηῃθιη “ οὐ,, Οαοἰδ. ροβῦ οοΥ ΘΟ Ώ ΘΓ “ 

ἰογστη , Ῥᾶγ. ἃ ἃ ρυϊωδ τηᾶπα ’ δὲ ,Ῥᾶγ. Α ἃ βδουμαᾶδ 

τηδηπ ́Κ ἀοποίαγοί. δ ϑγαμα ὉΡῚ τηδηϊθϑίο ν6] ρ]οββατῃ ν6] 

Δ Ο πδτὴ βου ρίαταθ αἰνογβιϊαΐθμλ βιρτῶ ΒΟΙΊΌΘγΘ σψο]θθδί 

ΠΠΡγαυα8, 8]]α οὐ] 08 οἰϊδιὴ ποίαϊδθ οἷ 1. 6. ,, οββε " οἱ υἱ 

1. 6.» ναγῖα ἸΘοίϊο Κ Δα ιριΐαθ βαπῦ: ᾿ἰογ886 γογῸ ἃ οἷ ὃ πο 

ΡοΒιΐαθ Ὡ181 ἊΡῚ Ιηδη8 ψογῸ αἰγοιβῶ 6886 νἀοθαίαν. Ποὺ 

ὯΟΠ ῬΘΙΠ46 οϑύ, [Ὁ ἴὴ αίοδηο απᾶδθ δ ΒΒ" ρουϊηθηΐ 

ΡΙούδαθθ βπηῦ ᾿ηϑηϊὰ ΓΠΎΙΟΙΙΏ ΟΟΙηχηθηΐα, 486 ΨΘΙῸ ἴῃ Ατη- 

Ὀγόβιᾶπο δὰ Α.Ρς οἱ νοίπβίῳ οὖ ροϑύβαθρθ ορίϊτηδϑ, πᾶμὰ ἴῃ 
Ὡ1}1ὰ οϑύ τηᾶμπ8 βθοιμάα, ἘΜΠΙΔηῚ 81 ααδ ἰΘοίΙΟ 1ῃ ΤΩΔΙΡΊΠΘ 

ποίαϊα ᾿πυϑηιθραΐαι, ὉΌῚ θᾶ 4 βϑοιηάδ τηϑηὰ ργοϊθοίδχη 
6586 Δρραγθθδῖ, ηιὐδὶ ὉὉῚ ποὴ νἱἀθθαίαν ν 6] πο ᾿Ιφαοθαΐ, 

γι ΒΙΤΩΡ]ΙΟΙΓΟΥ δαϊθοίαμη οϑὺ, Β ]αὰ τη! 05. ΠΠ 65. Βαρτα 

ἀβάτα, (πὶ ΥΡὰν 6. Ῥα Αοία χα 2} 555. θυ: Αταρνν Οἱ 
ἴῃ χσαβαγα (; (τοῦ 1, 6,,,οἰΐ, ροϑὺ τοίθοιομθιης) α]1Ὸ ραϊοθαμῃί. 

10) ΤῸ ἰγϑηβυθυβα βιρηιβοαῦ.,, 46. απὸ τᾶ ]6 το] αύατμη 
γᾶς. Οὐδργορίοι ποία ΒΝΟῚΣ ἃ β΄ οἷο. δᾶ ῬΓΙΟΤῸΒ οα!- 
ἴογβϑ αϊδα γοϊαίϊοηθ ἀθ βουρίατα ΒΝΟῚΙΣ α β΄ εοἴο. ἀ6- 

ΟΘρίοβ γϑϑριοιαηΐῦ; 081 ΘΥΤΟΤΟΒ 5.16 η110 ῬΥΔΟίουΊΩΙ851 βαηΐ, 



ΧΙΥ͂Ι ΑἸΗῚ ΑΡΙΘΟῈΝ Αἢ ΝΟΤΑΞΚ ΜΞ. ΑΌΘΌΙΤΙ. 

ΒΙΟΘῸΌΙ ἀθ 115 οοηβίαθαί. [ἴΠ0ῸῚ ἀθ νϑυϊαΐθ ᾿Ἰθοϊϊοηΐβ ἀπ ]- 
ἰαῖῖο δχογία δῦ, νϑὶ βιρῃιση ᾿Π θυ ΓΟρ ΔΙΌ ἢΪ5. δαἀϊθοίατη (1ἃ 

ὨΠΠΘ ΔΙ ΡΟΥ πὶ ἃ]ῖ0 απᾶηὴ δ ῬΓΟΧΙΤηΔΙη ᾿Πουπ ἃπίο- 
ΘΎΘΒΒΔΙΩ), Υ6ὶ Ὁποῖ5 τού 15. ̓ Πο] αϑατη. ,, ἰοβίθ Π6. "6, ἰοβίθ 

ϑη.“ οἷς. δἀάϊτατη οϑί. Οὐᾶγο ΥὟ ὃ ὙΥ ὃ (ἀυρ!ϊοὶ δὲ δυτουῖβ 
οὐ ἀπο ται! 0 15 5100) 5ιρῃϊβοαηΐ ,,46 ὙΥΥ ἐογίαββθ τηδ]6 
γοἰαΐαχση οϑί, αὖ πὰ ροίαϑ8 απδη ΠΠπὸ ρου ηθαηΐ ΄. Ηδθο 
Πα Θβια 1015 ΒΙρα ἴῃ 608 ΡΟ Ββι τη πη [Π0ΥῸ5 ᾿ποϊἀπηΐ, 4808 
ΘΟΙΟΥ ρΡ850 ἃπί πο γἱάϊῦ δὰΐϊ ΠΟ Ῥουβοχιίαίι8 οδί, πὖ 
ΑΠΡΕΗΥΥΥ ΞΘ: δοϊιήϊηιθϑ΄ σ΄ ἃ] Ἰο5α 86. 

11) πο] φαδάγαι! δὰ οο]]αϊουιιπι 51:16 ηῦα τϑἔθυπηΐαν. 
Ιρἤοαῦ ἰριὰγ [ΕΥΥ} Βοο: ΤἈΝΥ τάθη νἱάρηζαν 
ΡΙΓδοβίαυθ, ααδηΐζαμη 6Χχ 51] ηΐ10 σΟ]]ἴοσιιπι ΘΠ οΥασαγ 6 601]1- 
σογ6 Ἰιοθῦς, Ἰάθτῃ ναϊθὺ [τ. σ᾿] 1. 6. συ 4] γϑοθηΐθβ, αὖ 
νἱἀθίαγ “; οὐ [16}}.} βῖνϑ [1.} 1. 6. ἡ 614 πὶ αὶ οΟ]] ΔΕ! βαπΐ, 
πὖ νιἀθίαγν “ὦ. [Ιἢ τιπϊνούβιιμι ΠΟ ΔΥΡτ θη ζαχη 6 5116 ηἴ10 Ρϑίϊ- 
[πὰ 84 πϑηΐο ΡΥΟΡΆΌΙΠπι5. οϑύ ἴῃ οοάἸοῖθιι5 δοουγαίθ δα Τη87- 
ΘΊΠΘΠΙ ᾿ΠΠΡΥΘΒΒΟΙΊΙΠῚ ΟΟ]]ΔΌΙΒ : ΟἸΠΠ|5 ΘΘΠΘΙῚΒ 51 Πηὖ ΟΥ̓ ΠΠΠΠῚ ΡὈΤ]Π- 
οἱραϊ τα Πργοσπὰ ΑΒΟΘ ΒΕ, οἴο. οο]]αύϊομθβ 4 ὰ8 1086 66]- 
[01 οοηΐθοιί, 

12) νιγριίαθ οὐ ραποία ροβὺ οοάϊοιμη ΘΟΙρΡΟ μα 18 60]- 
ἸΙοοαία δα Ἰοτησπιὰ ϑομο] δία γϑίθστπιηασ. δὲ Α. Β. ΟΡΕ. 
Ἰάθιη αὐοὰ ,,ΑΔ οὐπὰ ἰοιηπηαίθ ομο Ἰαϑίαθ ΑΚ, Β οὔτῃ 

Ἰϑηητηδίθ ῬομοΠαβδίαθ Β΄ς Ο Ὁ, ΕΣ οαπὰ Ἰθιησιαίθ ϑομο βία 

Ε΄, Ροῖγοὸ Α, Β, οἵο. ἰάθη δὲ ααοά ,, ]Ἰθιησηα ἴῃ Α “ 

»» ἰϑῆμηδ ἴῃ Β΄ “ς οὰἱ ορρομιίαν ΑΒ 1. 6.,,ἰοχίαβ ἃ “ἦς, ταχύ 
Β΄“, Τοππηδίαμι οχραζαϊοηθ γϑυϊίαθ δου απᾶ6 ΟἸΠη 
(ὅθ. θυ. ργδρί, ρΡ. ΧΧ ρα.) οχροβιία βιαμῦ οομπβυτηδίατ: 
Ἰοπηηῖα ΘηΪΠῚ [οΙηλη86 (βιρηδίθτη ᾿Ο:}) ῬΘΥβᾶΘΡ6 πὸῃ οϑί 
Ἰοιηπια ΒΟΥ Ρίου πὶ ΠΙΡΥΟΡΙΠῚ, ἢ6Ὸ Ὠὶ Ρ]θυατηατθ ἰθιημηᾶ ἃ 

50 ἰοχία ἀϊνουβι Πα ρθοηΐ. ,,(Ποχηδηδθ οἱ ἰοχίμβ οἱ ᾿Ἰθυητηδο 

βιρῃδίαν ο: Οαοάδὶ ἃ]αθα δαοίουἰα5 δὲ ἴῃ ἃ, Β, Ο᾽, Ἐ, 

οἷο, βα}}ὰ οϑὺ ἴῃ Πο: 
18) Νυμηοῦὶ αποατο δά ϑομο]α βρθοίαπί. ὅὅ9.᾽ ἢ." 

γο] ὅθι. Πθο. οι, Μ᾽ οἱ." ναϊθπς Ρυπη ΠΟ] Ἰαβίδθ 



ΙΜΡΒΕΝΒΟΒΌΜ ΟΟΜΡΕΝΏΌΙΑ. ΧΙ,ΥΙΙ 

οΟΠΊτηδ “΄.,, ΔΙ θυ ατη “΄ οἴο. ὅὅτο οέϊδμι Ε᾽,᾽ " Β, Β," βιρῃιβοδηΐ 

» ῬΥΠηστη. οὐ αἰίθυιιη ἰθιητηᾶ ἴῃ ΟΠ 0115. οοά!οῖ5 Μοά. Ἐ“, 
»» ΡΥ τη ἰθηητηδ ὅοἢ. τη γαΐ. Β΄Ω.,, αἰίθυαμα τη Θοάθιῃ “΄ οἵο. 

Β, 

ΓΥδηϑθαηάσιη ππης δά δ]ζθυδιη ἢαϊα5 ΓΘ] ί!0 18 Ρδ1- 
ἴθι, 4πἃ ᾿ΠΠΡΥΘΒΒΟΥΤΙΠῚ [ΠΟΤ ΟΥΙΠῚ ΘΟΙΏΡΘ μαῖα απ] 5 Θάϊίου 
Ἰ5118 Θδύ ΟΥ̓ Ἰὴ6 ΘΧΡΙΙΟΔ ΗΓ. 

1) Δοί. ϑᾶχ. 

ΑΒ. 
Αοία ρδρ. ϑοοϊοίαί!5. Γι οΥϑ τη 1 10516 815. 

ΑΠγΘη5;: αἸδ]θοῦ. Α60]. (Ὁ. 4.) 1889 --- αΙα]οού. ΠοΥΙΊΟ. 

(Ὁ. 0.) 1845 --- ῬΏΠΟΙ. ΧΥ͂Ι, 52 ---ὅ9. 

ΑἸαΙπδ, δα. 1518. 

Απη8165 ΑπΕα(υϊίαί5 64. 8. ΒοΥρκ. οὐ δ658 0. 

ΑἸ ΟΥ, ΜΊ5Ο6]14η. ΟΡ βουυδίί. 

ΑΒ ΑΡαΕ δᾶ. 1820. 

Βροκίαπδ 64. 1198. 

Βειρκίδηδ 64. ρῥυϊοῦ 1842 (Βρ.1) δ᾽έοσα 1859 (Βρ.2) 

ΒδοΟΚΠΙδηδ Θα. ὈΥΟΥ γο]. 1. 1811, γνο]. Π. 1819, γνο]. ΠΙ. 

1821 (Βὅ.1) --- 46 ΟΥΒ1 1820 --- 22 δίᾳιῃθ 6ἀ. αἰίοτᾶ 

1825 (Βῦ.3). 

Βυαθδομίδηδ 6. 1542. 

ΒοΙββοηδαθ. 

Βοίμ11 Οδιμΐηδ 5ο]θοία 1784. --- ΤηΐοῚΡΥ. Οαοτ. ΟἸ ΠΡ. 

1808. 

Βαυζέμηδηηϊ Οτδιητη. ατδθο. θα. ΤΟ ΘΟΚ. 

ΒΕοΥΠδΥαν ϑ'γηίαχίβ. 

Οδβδαθοητ5 (.. 6χ Οὔβουγαίί. 15, Οαβαιθοηῖ" ἴῃ δα. ΒίθρΗ. 

ἰογῦϊα Ρ. 411 544.) 1086. 

ΟΔΠΠΘΓΔΙΪα5. 

ΟὈΤἸΩΙΤΠΘ]] δ η8, ΑΘΙ1111 ΡΟΣ οα. 1598. 

ΦΔΟΟΌΙ Οδρουῖηὶ θα. Οταϊαηανηδ ρῥυῖοῦ 1230 (Ορ.) -- 
αἸίογα 156 (Ορ.3) 

ΟΥ΄ (Ογδμ.) ΟΥδιηθυὶ Απροάοία Ῥαγὶβ. (Δῃ. Ῥδγ.) --- Αηθοδοία Οχοῃ. 

8. 

θά. 

θ6. 

1. 

(Δι. Οχ.) 

δ βΙα8. 

σι. Ὀιηαοτί. 

Τοεοἔβθη. 

ΠΊΒΒ6Π1 οα, 1890. 

Ἔ) Ογοθ 11 ΠΌΥΪ βἰσηδηΐαῦ 408 ΘἸΓΟΥ ΠῸΠ ἴρ86. υἹἱάϊ, 



ΙΜΡΕΒΕΞΒΟΒΌΝΜ 

Τομδ]άβομὶ θὰ. 1841 ψαᾶπ) ΘαἰΙΟΠθΙὴ Θχβίδυο θα ΟΥ 5ΘΙῸ 
. ΘΟΙΏΡΘΙΪ. 

ἘΠΙ6 πα. 
Ἐπ ρουί8. 

ΕΆΉ511 Τηΐουρυ. θυ. 1804. 1806. 

ΕὙΤΘΘΥΙΟΙΒ Ῥάββίμῃ ἴῃ ΡΒ οΙοσο 1801 564. -- Βιεπαϊα ΡΙπά. 

1868. 

Θά ΚΣ Τηίουρυ. αθετη. ΟἸγτρ, οἱ Ῥυίμ, 1111. 18. 

Εά. ἀουδαγὰ ἀρὰ ΒδοκΚΒλιμ. 

6 66]108. 

Οδεησαβ. 

Οὐ Τηΐουρυ. αθυτη. 1800 --- 1818, 

αὰ. ἀ6 Ἠυμθο {1 1πΐ. ἄδητη. (1192544.) οα. ρΡοβίῃ. 1841. 

ΗΘΟΚΟΙΙ οσοπϊθοίαγαθ ἂρια Βρ.3 

Ἡδιμαοτί. 

Οα. Ἠδθυμιᾶπη: Οὐπμπηθηΐδίϊο 1198 (Ππ.}) --- ἀθ ἰδ] θοῖο 

1809 --- Νοίδθ 1811 (Ππ.3) --- αἰββουίδίοποϑ 1891. 

1894 (Ηπ).3) 1844. 1841 (Ηπη.5)) --- Αοἰ. ὅοςο. 8δχ. 

ΥΙ, 29154ᾳᾳ. (184. 

Ἡδβοθίῃ Δαάοπαάα οὐ Οουτρομᾶα 1840: ΒΗ. Υ͂, 1 5Ξαᾳ. ἃ]. 

Ηδυϊαηρὶ 6α. 1858 5Ξα. 

ΗύβΟΝΚο ἴῃ Μίδας. ΜΠ5ο. Ρ}1]. 1, 238 5αᾳ. 

Ἡδγπίδπᾶ 6(. ρυηᾶ 1118 (Ηγ.) --- αδἰΐθγα (ϊηου) 1191 

(Ηγ.3) --- τουτἰὰ (πδ10γ7) 1198 (Ηγ.3) --- ἀπαγία (ἸὨ]ΠΟΓ7) 

1818 (Ηγ.2) --- ᾳαϊπία (τη8101) 1811 (Ηγ.5). 

Απηδ]θ5 ΦαΠηΐαῃὶ ῬΆ110]. οἱ Ῥαθάδρ. Ἐ). 

ΕὙ, Φά 6005. 

ΚΙΘ55]Π]ηρ. 
Ἰζασβίθη 0]. Π|. 1Υὕ. Ῥγίδ. 1. 1828. 

ΚδΥβοΥ ΓιΘοίοηθ5 ΡΙπαάδυϊοαθ. 1840. 

γ0η [,Θαΐβοι, ἴῃ ῬΒΙΠΟΙΟΡῸ Ρδββίτη. 

Φοδη. Τωοπῖοουῖ ᾿πἰθυργοίδιϊο ᾿δίϊηδ (1628) 1095 Βαᾳ. 

ἜὮ, Ηπη.3 ρῬ]θυυσηααθ δὰ Νοῖαβ δαϊοηὶ Ηγ. 1817 ᾿ηϑογίαβ σοίοσίαν, ρΡδ8- 

δίγη Υ61Ὸ οὔϊαπι δα ΠΌΘΙ] απ ἀ6 αἰαϊθοῖο. Ηϊη.8 Ῥ]θυθσηαπθ δα (ἰββου ἈΠ 0} 68 

ΒΌΡΙΆ ἰαπαδίαβ, ἰηίογάθπη δὰ Νοίαβ χϑίθγίασ, Βασῖπβ παμηθηὶ Ητη. 3 Ηπι.8 

Ηπη.4 εἰ. δὰ δῖα οἰυβάθπι ΥἹν] ἱτηπηουία} 8 βουϊρίδ Ρογ πΘηϊ, 

ἜΚ) Τὴ Ἰαπάδη]5. ΑΠΠ ΑΙ τι5. αἰ η18. ἃ 1 α π16 85. ̓ΠΈ6]101 ΠΌΤ ΘΓΔΈΟΠΪ5 

ΟΥΤΌΤΘ τνοϊασηθη ΤΙΧΧΧ ρτὸ ΤΧΧΧΙΠ ροβιϊαμη δβῦ; αἴθ ἴθ ΛΑπμῃοῦ. Οὐ, δὰ 

Ο, ΠΣ ΌΣ; οἱ ἴῃ ποῖ δᾶ Ρ. 1Π|, 65 95 οἐ 106 ὲ 

ΘὨΐα Οἰἰββουίαῦο αἰτοῦ 46 αυϊθαβάδιῃ ΤῸ 18 αἰ  Θοὗοἷβ. γοϊατηϊπὶ ΠΧ ΧΧ ΠῚ 

Ἰηβοτία, δὶ 1861. 

"““...................ὄ....... 

-'’Ὸ ον... »ϑ. .......... τ 



ΟΟΜΡΈΝΘΌΙΑ. ΧΙΗ͂Ν 

ΤΟ ΘΟ Ῥαγδ!ροτήθηδ 1881 (Ῥ 41.) οἷο. 

Μαίῃϊδο Οτδιηγηδίϊοα ατγαθοᾶ δίο. 

ΜΙΏΡΆ6111 Οὐοπηϊθοίαναρ 1112 -- οχ ΒΟ; θαϊ5. ΜΙΠΡΆΓΟ]]1 

δρυα Ἡργηϊαη. 

Απρ. Μεοίηθκρ. 

Μογϑ]δηδ 6α. 1588. 

ΤΎΟμΠΟ Μοιηηβθη ΡΙηάἄδγιθ 1840 --- Τη ΘΡΡΥ. αουτη. 1846 

- ῬΡϑβθ1η ἴῃ ΒΗ. Αη. 28. --- 6 0116 Οουτηδηὶ 1860 

- Εριβϑίοϊα δα ΕὙΙΘοΥΊΟἢ 5 1808. 

ΜΙ ΒΟΒοΥΊΟΗ. 

σαν. Οὐ. Μά]]ον. 

αν. αὰ. ΝΙίΖθοι. 

ΝΌΜΟΙ 1ογᾶι. οὐ] ηρΘΉ565. 

ΟΧΟΙΙΘη515 6(. 1691. 

ῬΔΡΙΙ ΤιΘχΊ θη. 

ῬΠΠΟΙοστιβ ἃ ὅν. οὐ 1,6, οαϊία. 

ῬΙαμίηδ 64. 1561. 

ΕὙΔΠΟΙΒΟΙ ῬΟΥΕ Οτοίθηβιθ ΟὈμτη. ἴῃ ῬΙηά. 1589. 

ῬΏΠΙΡΡΙ ΜΘΙΔΠΟ ΒΒ ΠΟΠ15. ᾿πΐουρυ. [δ. ἃ Οδ8ρ. ῬΘΌΘΘΙΟ 

66...1558; 

ΟἸῖνα ῬδᾺ] Βίθρμδηὶ δα. 1599, 

οι. 46 Ῥαυνὶ Νοίαο 1141. 

Βυά. Παπομοηβίθιη Γη το ποῦο 1848 --- (Οομηγηθηίδίο 1. 

1844 -- Οοη. Π|. 1840 --- ἴῃ Αη. 6ὐ 98. ρϑ8β511η. 

Μαβοιτη ΠΜΠΘΗΔΠΤΙΙ. 

ἘΠ ΓΘ ΘΠ π51π5 ρα ΒΟ] πη. 

Ἠοιηδηδ οαἸ10 1010 (Ποιημδηδ οὐ ἴῃ ἐθχύπ οὐ ἴῃ Ἰοιηχηδίθ 

ἤο: δισηδῖδ, δῦ; Ἰοηηᾶ Ἠοιηδηδο ο;). 

ἬΘΙΒΙΡΊ 5. 

Ἐιοϑύ. 

Μαυσῦ. Βομ]α.. 

Οοα. Βομδοίουι δα. (Ηγ.) 1810. 

ΟάϑΡ. ον η0Κ. 

ΤΘΟΡΟΙα Βομαύ, νἱΐῶ ῬΙΠΑΔΥΙ. 1802. 

ἘΡΆΒΤΩΙ ΟΠ δα. 1010. 

Ψου θη ᾶ5. ΘΡΙΘΘΙα5. ἀραὶ ΒΟΒΙΜ] Ἰαπη. 

ΡδΙαϊηρ. 

ΘΟΒΉΘΙ θυ. Ρ]ΘΥ απ] 6 5:. 5]σηϊῆοδί Ο. ΕΣ. ΟὨγ. Βομηθὶ- 

ἀθγῖπη, αυἱ 1844 Αρραγδίιι5. ΡΙΠἀδΥοὶ ΞῸΡΡΙΘΙ ΘΗ {Π1ΠῚ 

6 οοαά. ὙτγΔί51. ΘαΙαΙξ ; γαγ1π8 1. α. ΘΟΒηΘΙ θυ τι α1ὶ 

γἱίαη ῬΙΠΑΔΙῚ (114) 5ουρϑιύ οὐ {ταριηθηία (1110) 

ΘΟ]]ΘρΊΙ. 
Μοιητηβθη, Ῥίηδν. 10}; 



ἫΎὩῬῬΎΨ. ΣΡΎΥ τ λ..». τϑῇᾶν μα 

ἵ, ΙΜΡΒΕΞΒΟΒΌΜ ΟΟΜΡΕΝΌΏΤΙΑ. 

51. ΗΘΗΤΊΟΙ Βιορηδηὶ σα, ρυὴᾶ 1000 (8ι.7) --- κρουππᾶδα 1060 

(81.3) - τογα 1086 (81ι.3) --- αὐυδυτία 1000 (8ι.5) -- 

Τηΐορρυ. Τδίϊπα 1ῦθ005α4. (8. ἴμ0) 

ἱ 58. ϑύνοσῃ δα. ΟἹ. ΤΥ. 11960.᾿ 

ὃν. ΒΟΒΘΙἀθυηὶ ρα. ρυηᾶ 1845 (8ὅ...1) ---ὀ δἱΐοσα 1850 

(ὅν.3) --- ἰογἶὰ 1858 (85....38). ἐ 

Τὰ. Ταῖθ}}} αἰ ποϊαίίομθβ ῬΙηαἀαυῖοδθ ἴῃ Ὁ]. οἱ Ῥγίῃ. 1891. 

ΤῊ. ΤΒΊΘΊΒΟΠ. Αοἴ. ΡΏ1]. Μη. (1811 54.); 6. οἱ ᾿πΐ. αθσια. 1820, 

Τυ. Τουρ 8. 

ὕσ. Επ]νὶ ΟὙ}851Π| ποίδθ δ τηδυρίποπι θα, ἤοπι. (40 ἴῃ 

ὈΠ0Ὸ1. γαϊοδηα ἀββουυδίαυ) δα βουϊρίδθ. 

γΔ. γ ΔΙΟΚΘΏΔΘΥ. : 

Ψ1, Δαν ΠΟ 15. 

γγ. δ κοῆο]α. 

Υγο. Ὑ ΈΙΟΚΟΥ: 00,55. ἴῃ Ο]. 1 (1800); ΒΗ. (4898. 1894) οἷο. 

{ ΥΥΕ. ὙΥΔΡΏΘΥΙ 5υ. δα Ῥιηάᾶ. Ατροπαυίίοα, 1194, 

10. Δ ΊΘΒΘΙΘΥ, 

3. ὙΥΘββο ηρ, 

νὰ. ὙΥ βίο πηδηη. 

Αβίθυιβουῦβ δά να]ἱραίδιη δχρυϊπηθπἄδτη ΔΒ] 18 δβί. 
γυϊραία δπΐθιη ἰθοῖϊο 81 ἴπ4θ Δ0 θα! οηῖθιι8 ΡῬΥΙΠΟΙΡΙθτκ 

οραπαϊ, ΑἹ. Το. βιρμαΐα δὶ; 51 ᾿η4θ ἃ 8014 Βοχηδῃᾶ. 

Ηο."; 81 ἃ Ξἰρμαμίδμπα βθοιμάα οὐἹρίηθιη ἀπχι, ἴδὲ.3 ὃ: 
81 ἃ Εχαβιηο ὥῬΟΒηη1ο, τη. ὃ: δὶ ἃὉ Θοάθῃ), ΠῸΠ 86- 

αποπίθ Βοηραϊοίο, ὅω. Οχ.": 51] ἃ Βθοκῖο, ἀθ βοηΐθηί 

Ηόγμῖ, Ἦν. Β6."; 51 ἃ Βὔοκμιο, ργδθοιηΐθ Ηθυτηδηηο, 

Ηπι. Βδ.": 81 ἂν Ηρύπῖο ροβὲ Βοοκια, Ηγ.2 ἢ; δὶ ἃ 
ΒόοΚΠΙΟ ρέαο, Βῦ,ἢ: 51 ἃ Βδοκιιο, ροβί βθοιηάαβ οἸΓ8, 

Βὸ." ἢ οἵο, οἷο. ---. 0 ἴῃ φ'ΌΠΘΥΘ βίρῃουιπη σψο]αϊ αα]ἀθ 1 
Θά ἴον ΕΠ ΘῈ ΕἸ ΒΒ] 18 6586, πὶ Δ ρα, στ]ραΐδθ “Κ ἸΘΟΙΙΟΠΙΒ 

ηοίϊο Πηϊγοίαῦ, 564 51. συἹα ρῥγδθίθυτηιβουϊξ, βρογαὺ ἔοσο αἱ 
ἰθοΐουῦ. Ῥθηθνόίβ Ἰρηοβοαί. [Ιάρη τἰ πη. ]]Πραΐ ἀποιηοάο 
ΠΟΥῚ Ροββιΐ αὖ ἀπᾶθ, ἰγθ85, αυδίζαονῦ., νσυ]ραίδθΚ ἸΘΟΙ ΟΠ ΘΒ 

ἀθίπμοθρβ οὈΕ που, ἐθπρουΒ οὐ ἀπηθτ ἰθηθαξ ΠΘΟΘΒ86. οβέ, 

Ναὶ ἱπάθ ἃ} ΑἸάϊηα τὰ 5686 δχοϊριπηΐ θαϊίομθβ: Δ]. Πο. 
ον. (1...) Βγ. Ορ.2 (Ρρ.} Με. δι.1 5.2 ΡΙ, (Ρο.) 5.5 Οο. 
ΡΒι, Βμ οὶ ὅο. Βα. ΟΣ. (ψ. Μι.), Ηγ.! (Θἃ. ΒΕ...) Βο. 
Ην.23 (Ηπι.:) (αυ.) βομα Βό.: Ην." 5 (Ηπι.2) ΤῊ. Ατν-. 



ΟΟΜΡῬΕΈΝΏΌΙΑ ΑΙΑ. {1 

Ἐ 6.5 1 8}) Ὁ... (ΕἸ. Ἡ Ἐγ ) 6: Ῥ αι" Βν. (Π 8.1 ἐν. 
“».- Ἠ.") ὅ'τ.3 Βρ.5 ἘΠ ἢ {{Ἰὲ.5 Τν, Μ».2 Βα.) 

Ο. 

Ποία οομροπάϊα τηϊο]]θοία ἔΔο]Πογα βαηΐ, αὖ 7. 5᾽ν6 
γ600. ἸΙΌΤΙ τη58. γθοθηΐθβ 1 οΥΡοΪ αἰ], συϑίΐ. Ὡς π΄ ΘΙ ΡΟΪΔ 

νοίθιθβ; δου. Θομο]αβίαδο Βθορθηΐθθ, [γείΐ. δομο]Ἂαβίαθ Ὗ' οἰθ- 

τοβ: Εμϑί. Ῥγ. ἘϊΠαβίδι μι! Ῥυγοοθιηίαιη θα. ὅν; ϑοῖ. Οἰδγηι.; 
ϑοῖι. Τλοηι.; Οὐοπιηι. οβϑοῆ. (ὐοτητηθηίαυ8 ρογροίπαβ. 40] 

ἴῃ Μοβοβορυΐοὶβ ᾿ηνθηϊίασ; δοῆ. Ζγὶοί.:} ἢ. 1. πὸ ἸΙααοῖ; 

ἢ. ἢ. ΠΟῚ ΠΟΙΔΥΙ 8. ΠΟ ὨοίαϊαΙη Οϑύ: 9, 2. 6. ῬΔΙΔΡΉΓΆΒΙΒ 

ΟΠ αϑίαδθ ἤθη οχβίαῦ: 9. ἢ. ἢ. ῬδυΔΡΗΓΆΒ15 ΘΟΒΟ]ρίδθ 
ὭΟΠ Βαροὺ 5δῖνθ ΠῸη ΘΧΡΥΙηΙ Πᾶπὸ γοοοῖα; Καθ αὐ (ς΄. ααὶ) 

»» ὙΙά6. 5. οοῃΐογαβ ποΐδιη 8 “Κ Ῥ]θυσχηαιθ δα Δημποίαι!οῃΘΊὴ 
Οὐ οδιη γοίογίαν; δέν. 7, Ερ. 2 οἴω. ρυϊμηαβ ααΐδαιθ γΘΥΒΊΙΒ 

 ΌΡΠμδΘ οὐ Δμθβ ρα, βθοθμααβ απίβαθθ νοῦβρ ΕΡΟῚΙ 
οϑΐο.; (Βὺ.2) οοπιθοιί Βρ.35 βορὰ πὸη γϑοθριῦ; ϑοῖῆ. 4. εἷγϑ 
459. ῬοΠο]1α Αταργοβίδηα; ϑδοῆ. ΒΒ οἷν 85 ΞΌΠΟ]α Υ αἰ!- 

οἂπο Ῥγορτῖα; ϑοῦ. 0617) οἴω. βῖνο δεῖ, 70 (5553) ΒοΒο]18 
πχϊχία (Ν᾽ αἰϊοδημα οὑπὶ Δαα!αηηθη15): 5ο..1, 5οἢ.32. οἷο. 468 

ααΠθυ15. ΠΠΠΠΘΙῚΒ. ΒΌΡΥα ἰθοίουϑ Δα ΠΟ Π]ΠΉ118. 

Ταΐοναο αταθοδο σὰδθ ΤΥΎΙΟΙΠΙΔΗΪ5. ΒΙΡΏ Δα 15 ἸΠΒοΥν Γαΐ, 
δοσθηΐα; Πίογαθ ΤΠ ιδίίηαθ αὰὰθ ΜΟΒΟΠΟΡραΪΘΙ5, οαγβῖνα 4086 
γοσαῦθι βουρίασα ἃ τ] π|5 ἀἸβέποίαθ ϑαηί. 



ὲἍἍἵ πο 

ΣΝ δ Ν ἘΣ ΑΒΕ ἐν τ δΣι 

ΜΒ : "ἱὲ ππ εὰμαν Ὁαδ ΒΓ τα προ ΜΒ τ..} 

5 5: ᾿ ψ»". 

γγίν “Ὁ 20 ἡ ΟΣ ΤΑΝ με γοέϊοσας αὐδοπρα περ τρίμξ: 

σοἴσιῳιοναὶ πος ον ϑοι δα λαθαθονη δ ΠΑ. ἜΜ ὑἄψσι 

«977 σεδεδι αὐ Ἀν ἢ ΠΥ ΤΑΣ ἢ ΕΝ  Υἱ δ ΡΟΝ ΠΝ 

“«ὧῦΘὐ ὦ “ὐὐπιο ἡἰδιυρί! ,ἀἰ λωδὲς ; δὰ 

ἔφο ἀμ Ὁ βι ιρέροθεος) πὰ ωκὶ Αὐδ, 

ἐπ! δὲ Δ... εὐοτίϊ ἀν τὐὐνγα εἰπέσχοήοθονξ " 

εἰν δα5 ΡΝ "πὰ 2:9 πρέοῖς πόας «Ὁ ἔνδον: ὅση" ἢ (ἃ 

χα ει εἰχβ δα ΡΟΝ ἦὸ “τὰς 515 πος φρο νάνν 

Ἀν δ :αίοοον οἠδή εἰθεηατθ, πόας 9ῦμα χοδκ πὸς 

κυ Βϑδν, δε ὀπρτηυϑὰ ἴω ἀπαίοις δι δίηου .» 8διν.. 

κυφίαν τοῖν, ὠδίπα .915 ς᾿ αὐ ἀν 8 ὐϑϑῆν ἀκοθέυ.) 

ῬΩΣ ἜΞΩ “ράιγρ: τ δὰ ͵δαάψ με αὶ δι 19 γερο τ 

“φὶς  λοδο. αὐχοδον ἄυπιδον ΡΜ ἀϊοψμῖου "Ἐ Ὶ; ἢν 

ΡΥ Σ ἰδ οὲ ἔχε. τᾶ ννς ἃ πον "δικϑμῆα ᾿ δ 

ζω οῦξ: (Ὁ) Ὁ ΑΝ, οννα τοῦ ΠπΌΠΕ ἀνὰ ΤΣ δ εν 

κα τ λὰ  δλ. (δῆ ασσεεορ 5 απ 4 7) ἀγελάτ 

φἰτασεραῦι ἔχη ϑνιῦ ἕν φαῆον δἰ ΘΙ ΠΕ παρδϑν 

ὁπ! 5: πο τες ᾿ἡδξως Γ' ἡῶ; ΕΜ} ἐπ Ύ! ν᾽ ΑΜ Ὶ Ἶ 

ΜΡ ΓῸΣ Ἡ»-.,! ὶ ἽὝΠΤΡΟΥ ἢν " }}} 7 ΠΝ ᾿- ΣΕΥ͂ χϑΐ 

7:2} " ὩΣ ὙΝτΙ κι ἵ {0} δ᾽ Ψ: ΤΥ 597 



ΘΟΛΑΥΜΠΙΘΝΙΙ ΑΙ, 



ἀλἈΙγυϊΠΝύ}λ9 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ΙΕΈΡΟΝΙ ΣΥΡΑΚΙΚΟΣΙ͂, 
ΟΡ ΑΚ ΈΓΤΙΥ 

τ  Β.8. ὃ. 
τον πὶ΄ῷὸϑ ᾧ», ἢ Ὁ. 0) ΠΥ πτ ε ν ὶ ἊΣ 

’ 

’ὔ 
το π-ΞΞω--. Ξ  Ξπ ων, -τυ ὦ -|ος, 

’ 
Ὡπτν «ἃ» “Ὁ οὐ, “ὦ 

Χ , ΞΞΞ 
τ τ», - υπό τ 

ῳχ 
Ξε ξε  Φῷ ρος 

““ππ 
’ ’ «, 

-πῷὦἨἝ ὦ} ““π- κὰ τὲ ὦ π“ππΠὼρ “πΦπΦἔ[Πῥ , ““ς-ρΠὁΠςΠΠΠορ ὼ ππΠήπΠᾳΠ Άὡῳρ “πῇ ΉΗὴ -. 

,, ,ὔ .σ 
μϑτς ἀπ -ὦ κα λα τὸ νυ ταν » αν“ πὸ νασο 

ῳ 
ΕΖ πο εσ πὺς τὰ «τα φρο ς --- 

’ 

’ ,ὔ ῳ 
-ὈΧῦ-“ - ῶὦ -,-οοὖὧΨψΨφΖτο -- 

’ 
Σ:---- 

ΙΟ δ . 
πα σα σὰ αἰ φα ἡ τὰ, δὸὰΝἋ δ Τ᾿ 

’ 

Ξ 
Δ «Φ- κὐὐ ῶδὶ--- ὦ “ὦ τ 

ἘΠ Ρ' ὁ ΡῈ 
’ 

σγσ..- 
͵ ᾽ὔ 

ὧν. ἀκακ τις ,..Ἅ0ϑὸὔῪ}ὲ. . «ὕὍὉ τας σ΄ ὡε-- -- τ -οινοῦ,-Ξ 

’ 
σ΄’. 

. 4 
πο «ταν ---- “παν πο καὶ πόα λυ -- 

Ψ ’ ’ ΄υ 
-- τς ποθ τς -- 

ΘΙ ΑΕ , 
Ὁ» “““’-Φς, Φὦ. -οὺᾳαῳ» --Ἃς,, “πω ω-“Πς 

5 ’ , ’, ῳ 
Ὄπ στ κΣ “πΠΠ  ον σο ἐπὶ 

Χχ 

, ΄ ,ὔ .7 
-ππσ πν ππἰν σνν το κ--- Ὁ  ““ φὐτ  σὸ σπ Ὡν «Ὸ 

ΜΕ 
ὩπΠπΠ τ --ὦ “οἰ ας αι τ ὐπὸ τὰν ὦ τ γεν 

Β εὐ αὶ ἀκέφαλοι. ν5. 1--- 19, οι. Β ᾿πίοργαμῃ ΟἹ, 1 οἵα. Ο. 
Ιπϑοτ. Ἢ βέβλος ἥδε (αὕτη ΕἾ τοῦ λυρικοῦ πινδάρου. πινδάρου ἐπινίκιοι 

ὀλυμπιονίκαις. ἘΚΝ --- πινδάρου ὀλυμπιονῖκαι, ΕΗΟΤΟΌΥ ΧΖΔΟσφΦυαςήἥπιου 

ΑΙ. Βὸ.Ἐ- - 14. (αἀάϊτο λυρικοῦ) Δ --- πινδάρου ὀλύμπια μ'ν' ξ΄ [4].] Βο.ἕ --- οτ, 

ἴπδΒοΥ. Α αἰϊΐαπο, Οἵ. Βῦ, Ἐάᾶ. νοὶ]. 1 ργϑδοίαί, Ρ. ΧΧΧΙΧΣ, 
᾿ 1 



4 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ Α΄. 

͵ 
ΣτΤρ. α. 

᾿ 
Ν « ε Ν Ἁ “ -“" 

ἡριστον μὲν ὕδωρ, ὃ δὲ χρυσὸς αἰϑόμενον πῦρ 
"] ᾿ ͵ Μ 

ὧτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχ, πλούτου" 
5 Ἀν» Μ ᾽ 

εἰ ὃ᾽ ἀεϑλα γαρύεν 5 
ΝΜ - 

ἔλδεαι, φίλον ἥτορ, 
ἌΜΕ 7 

ς μηκέτ᾽ ἀελίου σχόπει 
, 7 -» ε Α » 5 

ἄλλο ϑαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαάεννον ὠστρον ἐρήμας δι᾿ 

αἰλγέρος, το 
ιν “0, Ἧ. ἢ 

μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνω φέρτερον αὐδασομεν" 
ω ε 7 οἵ ΟῚ ͵ 

οαγεν ὃ πολύφωτος ὑμνος ἀμφιβάλλεται 
σοφῶν μητίεσσι, κελαδεὶν τς 

Ἵ “Νϑ 3 5 Α ε ,ὔ 
το Κρόνου παῖδ᾽, ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους 

͵ ,ὔ ς 

μάκαιραν ἹἹέρωνος ἑστίαν, 
5» Ἷ 

Αντ. ὦ. 
-“ ὰ 3 “" » , 

ϑεμιστεῖον ος ἀμφέπει σκῶπτον ἐν πολυμάλῳ 

8 γαρύειν Α, -- γαρύεν ΑΟὉ οἴο. (οτίατα ἴῃ βοἢ. Α) [{ 4 ἐέλδεαι ΕῈ --- 
ἕλδεαι 00 (ε0 ὅδ... Ὁ) --- ἔλδεαι Α οἷο. {{||ὅ μηκέτ᾽ ἀελίου ΑΑΟΘΕΕΊΠΝΝ 
ΟΡΟυΥ ΧΖΓΔΘΠΞΦ Αἱ. ὅν. Βα. --- μηκέϑ᾽ ἁλίου ΣῪ τορος. Βο." -- 
μηκέϑ᾽ ἀλίου α [{ θ ἀμέρα ἘπΞ ΕΝΤΙ ν' --- ἡμ ΡΟΌΗΠ --- ἀμ. ΑΟῈὉ εἰς. {{ φαε- 
νὸν ΑΑΙΟΈΝΑΟΟ --- φαεννὲν ΑΙΡΟΕΜΥΥΝ Βὺ.Ἑ --- φαεινὸν ὈΝΡΟΡΟΒΤΙΧΖ 

ΤΠ, τορος. ΑἹ. ἘἈο. ἢ --- Τὐήψαϊᾶα. ἴῃ ΔΗ ΑΙ ΒΒΙ 56 ΠῸΠ ἀπρ]οαΐα ΟΥΤΟΥΪΒ 

οδιβα, [|Ο 7 μὴ δ᾽ ῬΙαγίπιϊ βουριὶ το μήδ᾽ ο ΑἹ. Ηο.» [{ΌωΕὃ πολύφαμος Υ͂ |! 
9 μητέεσι Νὰ πο." --- μητέεσσι το]. ΑἹ. 5πι.Ἐ [10 ἀφνειὰν α5ξατεχ --- ἀφ- 
νεὰᾶν αἰαὶ [τ0}}.] -τ- οἵ, δὰ Ο. ΥἹΙ, 1. {[{|ἱκομένους ΑΘ ΕΕΊΤΜΑΝΟΡΕΟΙΓΤ. 
γνςΖ. ΓΔΘΞΦΥΠ- Ὡ ππ'τίχ' ἢ ψ' ΑἹ. ο.Ἐ Ημι.1 Βύ. ΤῊ. Ὁ]. ὅν. τ ἱκομένοι 
Ζ1 --- ἱκόμενοι ΟὉ 5 Χ ΑΥ δοάηνηο  τἱ γδυναῖπιρα δ΄ Ηγ, Βο, --- χομεν (βαρτα μεν 

δύ οἱσ, ΒΙΡΓΒ οἱσ οδύ οἱ, ἰθϑδίβ Π).9,} 1, --- ἱκομθισ' Σ --- ἱχομένοισι Ἡ, (ἐοβίο 

ΕΘ.) --- ἱκομένοις ΠῚΘΡ ἡ γι ῖο Ὁ ᾳ ̓ν υξκίλ᾽μῖν χ' ἡ) Ηπι.5 ΒΒ. Ηἰ. --- ἱκομένας 

(ςομη ρθη αἴο βουϊρύατη, Ῥοστηαία 8. ΘΟΠ ΟΠ 118. ἐοΥΤ Δ ΟΠ απ οἐς οὐ ας) ἃ 80]118 

--- ἰῃ Ῥ Βᾶρο νοχ ἴπ οὐάϊηο οτηΐββα, ἴῃ Ὗ ἰΐα ογαβα οβέφ αἰ, αυϊὰ ρυῖπια ΠΠΒη18 

ΒδΡαοΥϊῖ, ποὺ Ἰἰαιοαί, [Οϑῷᾷ12 ϑεμίστειον Ποτοάϊαῃ. ἀρ. ὅθι, Ψ εἰὲ, [|[0 σχᾶπτον 
ΑἸΟΡΕΡΟΕΝΟΘΟΣΥΠυμίν τ΄ [τ6}1.}] Κο.Ἐ --- σχᾶπτρον ΕΜ Υ ΧΖΡΔΘΠΦ ΑΙ. 
αὐ )οεϊϊηυνιοητυ --τ σχάπτρον Δα; {{υπολυμάλω(ῳ) ΑΙΟΠΕΕΠΠΝΟΓΡΊΘΕΌΥ 
[Χ]Ζ" Σ ΦΡο αν Ὑαλποημίν τ΄ [τ6]}.] ΑἸ]. Ηο. - πολυμηλω(ῳ) ΓΔΘΙΦΖΙ: ΑΠ. 
ὅν, --- Β6}. οι. ἀπὸ μέρους εὐδαίμων, ἀῃηθίσαο, --- ΜΟΒΟΝ. (οδ πιυλεῖ ἴπ 6}. 
πολιυυϑρέμμων. --- Οογπι. οἱ μος, οὐ πολύκαρπος, ἄ6 Ροπιΐβ, ΔΠαῖο Ησηι. 1]. ε, 

542; οἵ, ὅ01.. αογη. Ρ, 4. 



ΟΙΥΜΡΙΑ 1. ς 
Ξ 7ὔ ᾽ Ν ᾿ Ρ] “Ἄ » ες ΡΑ͂Β 

Σικελίᾳ, δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ὥπο πασᾶν 20 
5 ““ ΝᾺ ᾿ 

ὠγλαίζεται ὃὲ καὶ 
“" 5 “. ὁ 

τς μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ, 
οἵω παίζομεν φίλαν 
2 5 ᾿ ͵ τ Α " ,7 

ἄνδρες ἀμφὶ ϑαμὼ τράπεζαν. ἀλλὼ Δωρίαν ἀπὸ φόρ- 
μιγγὼ πασσώλου 25 

͵] Μ ᾿, ὔ 7 

λάμβαν᾽, εἴ τί τοι Πίσως τε καὶ Φερενίκου χάρις 
ἘΠῸΝ ,ὔ 5“) , 

νόον ὑπο γλυκυτάτωις εἐπηκε φροντίσιν, 30 
ς »“ν 7 7 

20 ὅτε παρ᾽ ᾿Αλφεῷ σύτο δέμας 
5 τ “ 7, 

ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, 
ε Χ ͵ 

κράτει δὲ προφέμιξε δεσποταν, 
3 ,ὔ 
Ἐπ. ὦ. 

κ' ͵ ς “ “» 7] ἀξ , 
Συρακόσιον ἱπποχιάρμαν βασιλῆα. λώμπει δὲ ξοι κλέος 35 
5 Ἧ ἢ “ ,ὔ ΕῚ 7 

ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ" 

13 ἀρετὰν ἀπὸ πασὰν [Λ0]Ε0} [Ὑ]}1πι5 ΑἹ. Βο." --- ἀρετῶν ἀπὸ πασᾶν 

ΜΟ ΠΗ ΧυζΖεδθφῷπυμν, -- ἀρετὰν ἀπὸ πασῶν Δο --- ἀρετῶν ἀπὸ πασὼν 

θΕΊΝΟΟΧΑ Ζ8 ΓΙΓΣαδοκ)ιπινι! φτὺ Ὡϑ'τ' --- ἀ. ἄπο π. Ἠγ." (π᾿ πυ]1ο αὐ νἱά6- 
[αν τη8.) [| 15 “μουσικᾶς ΑΕΝΟΧΥ[ΟΕ ΜΔ)]Φ (ὅο. Β δᾶ ν98. 162 γ]Ρ.) ΑΙ. 
Ορ.Ἐ --- μουσικὰς Θ “(-ῖ-- μουσικῆς ΡΟΕΌΟΥ ΧΑ ΖΓΗ͂Σ τοοο. ἢο. 

18 σοι Ο --- τοι ΤῸ]. Ι͵ πίσσας ΟὔΡΟΧΡΔΟΘΣΦΥῳ || 19 ὕπο Α [| φρον- 
τίσι ὮΥ [1 ο0 ὅτ᾽ ἐπ᾿ ὁ Ι! ἀλφειῶ Ὗ - ΘΟ ΝΗΡΗ͂Ρ Ι 2] δρόμοισιν 

Ν [|| 28 συραχουσίων ΑΒΟΙΜΟΌΥΑ ΧΕΡῚ Φῇ --- συρρακουσίων ΟΖ ---- συραχοσίων 

ὈΕΡΔ --- συρρακοσσίων ΝΥ ΡΘΗ ---- συραχωσίων ᾧρο --- συρακούσιον ἘΓΘΘΡνὲ 

γιλς φοῖς ΟΡ, --- συρακόσιον Ὑ110 αὔηρΡο ονς γμῖν τ΄ [τ.1.] Δ]. Βο. Μτ.Ἐ |} ἱππιοχάρμᾶν 

ΑΝΡΟΘῸΥΟ --- ἱππιοχαρμὰν ΟΒΕΊΜΟ: ΥΔΘΙΦρο -- ἑππιοχάρμαν ΑἸΟΤΥΥΧ ἃ 
Υθὺφ Ον. --- ἱπποχάρμαν Β, ( εὐ Β) --- ἱππιόχαρμαν 0, --- ἱππιοχαρμαν Τ' --- 

ἱππιοχάρμην Α, --- ἱπποχαρμᾶν Σ --- ἱπποχάρμαν ἈΧνοΖῷιγΠῸῦ αγποτμνν τ΄ [τ. 

7.1 ΑἸ. ΒΟ, Με. {{ βασιλέα ΡΟΠΧΡΓΔΘΙΗΦ [|| 24 ἐν ΛΑΒΕΒΊΠΜΝΟΧΡ» (φρα- 
τὰ ΡΥ, 50. Π) οἔο. ; ποῃ οχϑίαῦ ραυδρῃγ. ἴῃ ΑΒ) Βὺ.Ἑ --- οτὰ. ἐν ΟΡΟΌΥ ΧΥΖΕ 
ΔΘΕΦ --- παρ᾽ ΤΡΈΣΠΘΟΥΕΣ αληοατρι αμῖν τ' [τ ν.] Δ]. πο. Ἐ απδο ἔα]5α οϑύ 
ΘΙ ΘΠ αῦΟ ΟἸμ 5βϊοπΐβ [] εὐάνορος βαρ, εὐάνορι ἰηῖτα Βαθοπῦ ΑἸ ΝΟΟΘΥΖΣ --- 
εὐάνορο[ς (οσ' ϑαρτα 5861.) Οἱ --ο εὐάνορος Χ -- εὐάνορι ΒΌΕΕ' εἰο. ὕμδαμο 
Ιθοῦϊο θεϊαπι ἴῃ ὅθι. ([Ὀ]0 Ὁ οἷσι; οτλ. ἴπ ΑΒ) σοτηπιθτηογαίαγ, [] ἐποικίᾳ () 5 
ἀποιχίας ΣΒ, Ἐπίδτι ἰπ οι, ([{Ὀ]0 0 οἷς, ; οτα. ἰπ ΑΒδ[} νυ. 1. ἐποικέᾳ, αδπὶ 
Ἦτα, ρυδθίουυ (Ορ. ΥἹ, 2); πο δηΐπὶ Παΐὰ8 Ἰοοἱ Τιγάϊαθ ταθητϊοι οὶ 6588 ππᾶθ 

ΥΘΏΘΥδ, 564 ΘΟ]ΟΙἾδο, 410 Οαπὴ 518. ῬοΥΥ χοῦ ῬΩ]ΟΡ5. 



6 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Α΄. 

“-“» δ ͵7 

25 τοῦ μεγασϑενὴς ἐράσσατο Τ'αιάοχιος 
Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν χαϑαροῦ λέβητος ἔξελε Κλωϑὼ 40 
"» ᾽ὔ͵ 7 ον ’ 

ἐλέφαντι φαίδιμον μον κεκαδμένον. 
δ" κ 

ἢ ϑαυματὼ πολλά, καί πού τι καὶ βροτῶν | φάτις ὑπὲρ 

τὸν ἀλαϑῆ λόγον 

δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπατῶντι μῦϑοι. 4 
͵ 

Στρ. β. 
7 5 Ὁ“ ω ΄ Α , ΡΨ 

40 Χάρις δ᾽, ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα ϑνατοῖς, 
Ξ κ " 5 ! 

ἐπιφέροισα τιμῶν καὶ ἀπιστον ἐμήσωτο πιστὸν 50 
3 “ 

ἔμμεναι τὸ πολλάκις. 
ε 5 5 Λ 

ὠμιεροίι δ᾽ ἐπίλοιποι 
’ 

μαᾶρτυρες σοφωτατοι. 
" μ᾿ Α ͵ ΕῚ Α 3 Α Ἵ 4ς ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων χαλά" μείων 

γὰρ αἰτία. ςς 

260 ποσειδὰν ΑΕΝΜΟΡΟ[ΓΒ]  ΧΟΖΓ[ΔΙ]ΙΘΙΦλοϑ' τ' (μ΄ 2) ΑἹ. Ηγ." -- 
ποσειδὼν [ΒΟΕ ΝΥ ΧΣΥαβ,ηοηταν' (μ΄ 2) [τεος.] Ηο.Ἐ --- ποσειδὼν τ {νιν 
(νὲν) οὔηηθβ [| ἐξεῖλε ΑΒΟΘΕΒῚ ΜΙ ΝΟΡΟΌΥ ΧΖΓΔΘΙΗΦ ΑἹ. --- ἔξελε 
ἘΠ’ ΣΥαβλϊηιηοην Νίν, 51. --- ἔξελεν Φριιζυ μγ΄ τ' [69] πο. Αροϊρίαϊαν 
οροτίος Μοβομπορα! οπιοπάαίο, πὸ ΤΥ, 27 γρ. κεχασμένον Απι 
28 ϑαῦμα τὰ πολλὰ ΑΙΛΕΒΝΟΟΘΌΥΧΖας ΔθφΦιαῦς Ππιποφτπιιναϑ' μ' 86 

νας ΑἹ, Ηο." --- Θαῦμα ταπολλὰ ὨΖροΠλμΡονο --- ϑαυματὰ πολλὰ ΒΠΡ 

Ὑπιγσίτ' (6]. ἴῃ ΕΘ ΖΙ4) ὅϑιω, Βῦ. ὅν. Βρ.3 --- ϑαύματα πολλὰ ΠΟ π' 
Οχ. Ην. Βο. ΤῊ. Βα.: --- ϑαύματὰ π. Ρ -- ϑαῦματὰ (6 ϑαύματαὶ π. 

ΟΓ {καὶ (οπι. τι) ΒΧ --- τις καὶ ΒΙΟΌΧν --- τοὶ καὶ 95. Π --- τοι 

(οπι, καὶ) Ρ (Ω Ὁ --- τί καὶ Α --- τι καὲ ΟἿ οἴο. {{|Ὸω φάτις ΑΒΟΠΕΕΊΠΔΙ 
ΝΟΡΟΡΟΗΌΥΖΙΓΔΘχ΄ ΑΙ. Ηππ. Β..3" --- φρένας Υ̓ΧΥΖοΔυ ΘΡΞΙΗ͂ΣΥΑα 

ὡς ΓΛ ἰηυποχνγιυ θυ: Θ᾽ μἱν' π' τ ψ᾽ ϑμ.Ἐ --- φρένα ἢο.Ἐ ((π πΌ}1]Ὸ πι8.) --- φάτιν 
Ζ5 (δ. νου) ΒῦνἘ {| ἀληϑῆ ΑΒΟΡΕΙΟΡΟΕΟΥΧΖΓΔΘΙΗΣΦΥαιοφιμ' 
ν΄ τ΄ [τ6}1] ΑἹ. ο.Ἐ ατορ. ΟοΥ, Ρ. 90 -- μῶρε ΕΝ Βὺ.Ἐ [ 29 δὲ δαιδαλω- 
μένοις Β --- Σεδαλιμένως 04. {} ἐξαπατῶσι Ν Ι 30 ἅτεπερ 0. --- ἅτε (βἰπθ 
περ) Ῥ --- οι. ἅπερ Γ΄ [| πάντα ΟΧ [} μειλύχια ἘΝ ΟΥν6 [| ϑνητοῖς ΟΝ 

- ϑνητοῖσι ἃ ΠΟ 3] ἐπιφέρουσα Α.ΒΟΙ ΑΚ ΜΝΟΉΖΑΣΦΙι γαὐγηϊηυποφτνα --- 
ἐπιφέροισα ΠΕΤΡΊΙΟΥΓΥ Χ]ΖΟ1Ὶ, [ΓΔ]ΘΙΗΦ « κμίν' τ΄ [τ6}}} ΑἸ. Ηο.Ἐ {{ τιμὴν 
ΑἸΑΟ -- τιμᾶν Ὁ --- τιμᾶν Α5 οἷο. || 32. τὸ πολλάκις πιξ8,. ΑἹ. Ηο,Ἐ --- 
τοπολλάκις Βῦ.Ἐ [0-ΗΆΧ838 ἀμέραι ἘΜ ΟΝ Οὔ 4φι. --ο ᾽ἀμ. Θ [|| 34 μάρτυροι 
ὨΡΊΘ᾿ ΖηΠ. || 35 ἔστιν ΜΝ [| 37 ὁπότε χάλεσε ΕΖαΓ)ἰπυποητο ΑἹ. -- 
ὁπότ᾽ ἐκάλεσσε ΑΑΒ -- ὁππότ ἐκάλεσε ΕΤΧ --- ὁπέτ᾽ ἐκάλεσε ΝΟ ΟΣ 

Θφυάκμν' [τ}.} Βο.Ἐ 



ΟΙΥΜΡΙΑ 1. - 
ς γε" Α 5 , 7 ᾽ὔ 

υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽, ἀντίω προτέρων, φϑέγξομαι, 
ε δεν 5 » ἷ ν᾿ Α ΕῚ 7 

ΟποῸΤ εκώλεσε πωτήρ τον εὐνομωώτοτον θο 
» “ὕ Λ ἀὰλ 

ἐς ἐρῶνον φιλῶν τε Σίπυλον, 
5 κ-ν τι ΑΝ -“ὡὦὖ ,ὔ 

ὠμοιβαῖα ϑεοῖσι δεῖπνα παρέχων, 
ΠΕ: 7ὕ ε Ἶ 

40 ΤΟΙ Αγλαοτρίιαιναν ὡρπώσαι 

᾽Αντ. β΄. 

δαμέντα φρένως ἱμέρῳ, χιρυσέαισιν ἀν᾽ ἵπποις ός 
ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι, 
ἔνϑω δευτέρῳ “ιρόνῳ 
ἦλθε χαὶ Τανυμήδης 7ο 

45. Ζηνὶ τωὐτ᾽ ἐπὶ χρέος. 
ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι φῶ- 

τες ἄγαγον, 

ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκω Φϑονερίν γειτόνων, 75 

ὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ὠκμὰν 

ΟἿ τὸν εὖν. ἐς ἔρανον ΑΒΟΒΠΕΙΠΥ ΝΥ ΣΩΘροφαῦον αὐῷ ἤπποφωψ' ΑἹ. 

Ἀο. ἢ Πημ.: Βὺ.Ἐ --- 14. (564 εἰς) ΤΙ ΜΝΟΡΟΧΖ 5): -- τὸν εὖν. ἔρανον (οτη. ἐς) 

ΓΔΘΠΕΦΥ “-- ἐς εὖν. ἔραννον (01). τὸν) δον, μ΄ πὶ ρ΄ τ᾽ χ Προ ᾧπι ἜΘ ΓΈΪΟΙ, 

(πα ρ΄ αἰϊίβαμ ἔρανον) --- ἐς εὖν. ἔρ. ἐς βἶνο ἐς εὖν. τὸν ἔρ. Ηπῃ.3 --- τὸν εὖν. 
ἔρ. ἐς οοηὶ. Βρ. --- ἐπ᾽ εὖν. ἔρ. ἐς Ηι. [[0ω38 φίλην ΡΟ [| 40 ἀγλαοτρι- 
αίναν Α. Βὺ.1 οἵ, δᾶ Ο, ΥἼΠ]|Ι, 48, [[| 41] αἰδῦ. ροβὺ ἱμέρῳ ΝΑῸ τϑοίδ --- 
Ῥοβὺ ἵπποις Θ αἰϊῆῇᾳφας |]} Χρυσέαισιν κ᾽ ἂν Νηο --- χρυσέαισι κἀν ΠΡ: (ἴῃ 
Ῥ ς. 5]. καὶ ἐν) --- χρυσέαις κἀν᾽ ΟἸας ---- γρυσέαισιν ἀν᾽ γῈ}]., ηἶδὶ απο 
βαρτα ἀν᾽ ἰπ ΑΒ εβὺ 9]. (νυ. 1. ) ἐν; ροῖτοὸ ἀν ΑΥ7 --- ἀν Οη ΑἹ. --- οπι. ἀν᾽ 
ΑΤΥγδιχ΄ ; ἀορηίαπο χρυσεησιν ΥὟΠ -- χρυσέοισιν ΤΝΜ --- χρυσέαις ἘῬεΐᾳ 

οαπὶ ατορ. ΟὐοΥ. Ρ. 92 οὐ Επιβίατμ, δα 1144. α Ρ. 19. 26. [[[ἈΆ442 μεταβῆσαι 
δε [| 48 δεύτερος οοπὶ, Ηοϊ. [|| 44 γανυμ. ΑΒΌΧΣαφ ηουμν τ' δύ," -- γαν- 

νυμ. ΟΕΕΙΜΝΟΟΘΌΥ ΖΔΘΦῳφν ΑἹ. Βο.Ἐ [45 τὠυτ᾽ Α. --- τὠντ᾽ Β -- 

τῶυτ᾿ ΟΕΝΟΥ. --- τὠυτ᾿ ΕἸΟ --- τῷ ὑτ᾽ Τ᾽ οὐπὶ ρ]αυπιῖβ τθοο, --- τὠὐτοτ᾽ 
Ι, --- τὠὐτὸ Υῇ --- 411} αἰϊδον {46 --- 66 ροιίογαπε ἴῃ Β || 4θ δὲ ἀφ. Α.Ὁ 
ΒΒΜΟΡΦΌΡΘΗΦ -- δ᾽ ἀφ. [ΟΕἹΝΙΥ Χ]ΖΣ τορος. ΑἸ. Εο." [ μητρὶ ΝΖ || 
ἤγαγον Βαϑεαβίηνποψτυα (οτμπ 68 Μοβ0}..) || 41 κρυφᾷ Α τοοίο [|| φϑονερὼν 

τῷ -- φϑονωτέρων Νρο, ! 48 ὅτι τε(τε) τῆββ. Α]. ο. ἢ --- ὅτι σε 

Βρ.2 Ηἰ. --- τὸ τε περισσόν ο]. ἘΓ τποῖο ργδτητηδίϊοογιπι, τε ὈΥΪ8. ἴῃ 

ἀἸοΠοιοιηϊα ἀθαηᾶδτο οχἰβυτηδηϊαμ), ῬΟΥΤΟ κατὰ μέλη ΟΠΙΠΟ5. ΙΏ58, (Π|5] 

αυοὰ καταμέλη ἰαποίϊηῃ ὈΞΣ Φῳῳ) Δανουθια! ον. [τὰ οἰΐατὴ Βο, ἹΠΗΪΧῸΒ 



ὃ ΟΛΥΜΙΠΟΝΙ͂ΚΑῚΙ ΛΑ΄. 

Ἷ μωχιαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη, 
’ » 7 ΄“ν 

50 τραπέζαισί τ᾽ ἄμφι δεύτατα κρεῶν ὃο 
σέϑεν διεδάσαντο καὶ φάγον. 

5γν , 

Ἐπ. β. 
9 9. ἊΨ , 5. «ον τ ὃ 
ἐμοὶ δ᾽ ἀπορῶ γαστρίμαργον μακώρων τιν᾽ εἰπεῖν. ἀφί- 

σταμαι. 
Ὁ οΝΝ , κι “ 

ἀκέρδειω, λέλογχιεν ϑαμινὼ χακαγόρος. ὃς 
δλ , » ι , 

εἰ δὲ δὴ τιν᾽ ἄνδρα ϑνατὸν ᾿Ολύμπου σκοποὶ 
»» οὶ 4» 3 

ςς ἐτιμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος. ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι 
7] ΕῚ » » , , 

μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη. κόρῳ δ᾽ ἕλεν 

γουθὶβ Αὐβεῖβ οἷσϑ᾽ ὅτι φασὶν οἱ ποιηταὶ τὸν Πέλοπα κατὰ μέλη τμηϑέντα 

ἐψηϑέντα ἐν λέβητι συντεϑῆναι πάλιν ἐξ ἀρχῆς, 4πὰ6 δἀνοτθίιπι οοπῆγ- 
Ἰηδηΐξ, σὲ ΠΟῚ ἴΐεθιῃη, αποᾶ ἔδοῖ]8 βυαρρίοϊαυ αὐ γβ. 41 δᾶ μεταβῆσαι. Ὑ᾽άΘ 

δ. [Ιἄθπὶ ὅθῃ, ΑΤΌ εἴς, ἕαθηΐαγ: κατὰ μέλη τεμόντες, πο δἀδίτο σε. Ηπι. 
εἰ Βῦ, κάτα τηαϊποταπί. [| ἐπ᾿ ΑΛΟΠΕΕΙΝΟΙΡΟΙ.Υ ΧΥΖΓΔΘΙΠΦΡ 
χ' ΑΙ. --- ἀμφ᾽ ΕΣΘυ γαζποφταν' [τ6}]. τϑος.] πο." -- ἀμφ᾽] ἀντὶ τοῦ ἐπί 
51. Το]. βου ρβὶ εἰς οὰπὶ 56ἢ. 

50 δ᾽ Αἴμεη, ΧΙΥ͂. Ρ. 041. --- οπι. τ᾿ Ὁ --- τ᾿ τοὶ], [| ἀμφὲ δεύτατα ΑΟἸΠΡ 
ρε ΧΥΠΦΎΥΩας[α] ἡπποηττυαϑ' π'χ' Ψ' ΑΙ Μν. 88. Βο. Ηγ. ἤπι. ὅν. Βξ. --- ἀα- 
φιδεύτατα ΠΕΕΙΜΠΝΟΘ": ὈΖΓΙΘΣΠὸ δίηιμ'ν' Βο. ΟΡ. ὅπ. ΟΧ. -- ἀμφιδεύτα ἴξιει 

-- ἐπὶ δεύτατα Οἱ --- ἀμφιδεύματα 7ες --- ἀμφὶ δεύματα ὙΥ Βῦ. --- δευρα 
((. 6. δεύτερα) αυϊάατα ΑἸΠοπδοὶ οοαᾷ, 1, 1.0; 564 Ἰδὲ φαοᾳπα ν. ]. δεύτατα ἰἴη- 

γεηΐϊταγ (νἱάς Βᾳ.3). 1 δὼ ἄπορον ΛΔΑΟΡΘΕΕΙΠΜΝΟΡΟΥΥ ΧΥΖΓΔΘΗΣ 
ΦΎ ΑἹ. ἀζαςψ' Ατηοη, 1]. 1. --- ἄπορον (α βιιρτα ον) σ᾽ (οοἀάᾷ, Αἥιοη, ΒΡῚ --- 
ἄπορα αὔποᾳῖρο μ'ν' τ’ [τ0}1. τεος.}] Ηο.Ἐ οὐπὶ ὅ0ῃ, Βθο, [μακαρίων Υ 

53 ἀκέρδειαν Ῥ [ἐς λέλογχε ΑΑΛΟΘΡΟΥΧΖΘρΕΠρε φα ΑἹ, ῳ --- λέλοχε ΒΕ 
ΜΝΟΓΓΘεΦη --- λέλοχεν Σ --- λέλογχεν ΠΥαάγν τ' (υ΄ ὅ) Ηο.Ἐ [| κακαγόρος 

ΑἸΟΡ ΕΠ δον Τύρος Ζιὶ ΑἹ. ΒΌ. --- ἀντὶ τοῦ κακαγόρους δωρικῶς ἀφαιρέσει τοῦ αἱ. 
Ε; --- αἰολικὸν ρ, Τὶ --- κακαγέρους ΟΥ ΝΘ ΥΥ Ζ5 ΒΡ. ὅν. --- κακάγορος Ρ[Π 8: 
(Πη.}) -- κακὰ λέγων σα]. Ρ -- ἥγουν ὃ κακηγορῶν οὐδὲν ἀλλο κερδαίνει 5]. Σ --- 
κακαγόεως Ερο7 Ζν» Φὴ Φιιοδο Ο. δὲ. ΟΧχ. Βο. Ἦν. --- κακηγόρος Ε'κο 7 ΓΝΡΕΘΗΝΥ 

ΓΔΘΥΞοΥ --- κακηγόρους ΕΡΕΙΝΜῸ5 Β41᾽ ΧΣΞΦΥΙ ψ' οἴπὶ 16 Μοβομορι οἰ 
(αφα Εἰπινονγψυας θυ) --- κακηγόρως ἢο. εὐ 8 ΤΥ] πἰδπὶ (μ'ν' π’ ρ΄ τ΄ χ΄ Πὴ 10) 
- κατηγόρους Ο.6.5 --- κακηγόροις Νας -- κακήγορος ρνε. 1δυδαηίιγ Ἦδος 

ϑ0. Ρ. Π, 142 ναϊσ.», Ὁ] κακηγόρῳ Β --- καχαγορία ὕ' --- κακηγόρους Βο.Ἐ 

54 ϑνητὸν ΟΠΙ| {{|ωπὀλύμποιον [] 558 ἐτίμησαν ΜΙΝΟΔο [{ οὗτος οπι. Α (ποπ Α 1 
γὰρ οιπ. ἘΣτΘν αφαλιιϊποτυα -τ γὰρ γ0}}. (οὔαπι ἀροῦ} 



ΟΙΎΜΡΙΑ 1. ο 

) ε « ς ᾿ ς ἢ 7 

ἄταν ὑπέροπλον, ὧν οἱ πατὴρ ὑπὲρ | κρέμασε καρτερὸν 
αὐτῷ λίϑον, 90 

τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἀλᾶται. 

Στρ. γ. 

ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδομοχ,ϑον, 95 

6ο μετὼ τριῶν τέταρτον πόνον, ἀϑανώτων ὅτι κλέψναις 
ἁλίκεσσι συμπόταις 
νέκταρ ἀμβροσίαν τε τοο 

δῶκεν, οἷσιν ἄφϑιτον 

ϑέν νιν. εἰ δὲ Θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται λελαϑέμεν ἕρδων, 

ἁμαρτάνει. 

51 τὰν (οπι. οἷ) Νας --- τήν οἱ ἸΔΘΦΕΙ --- τάν οἱ 16}]. --- ἄν οἱ Ητι.» 
ΝΙβὶ ὅ9ῃ. ΑΒ ἀϊβοσίθ ἐββίδυθη θαυ ἀπ ρΙοχ Ῥγοποιηθη οἱ --- αὐτῷ, σαπὶ Ηΐ. 6οη- 
Ἰοοτο5 ὑπέροπλον οἱ, τὰν πατήρ; Ηπι. διαΐοτη τοῖα ΟὈβοῖγαῦ Ἠδ8 ζΟΥΤηἃ8 
ῬΥΟΠΟΙΉΪΠ8. ὙΘΙΔΟΥΙ Βα θρῖπ8. Ῥουηπίαι!. [Ιᾳοὴὴ δοοίαϊ Ρ. 1Π|,17. ΝΎ, 18. ὙἹ, 

08. {0 ὑπερκρέμασσε Α.ΑἘ1Ο.ΟΥΧΖΔΘ ρου δοϑ'μ'ντω’ Βο. --- ὑπερ- 
χρέμμασε Ν --- ὑπερχρέμμασσε Π --- ὑπερκρέμασε τ6}]. ΑἹ. ΟΡ. [{ κρατερὸν 

αὐτῷ ὙΠ΄ --- καρτερόνωτον ΗρκΚ. [| 58 τὸν ἀεὶ ΑΑΠΕΕΊΜΝΟΡΟΟΥΧΖ 

ΔΙΘΠΦω’ ΑἹ. --- τὸν αἰεὶ Ονο γοοο. ο." Δὰῤ μος δοοϊρίαίαν, ἃαῦ ἀεὶ τὸν 

βουθαύαν, [|[ χεφαλὰς [ΑΟ]ἹΕΒΙΠ]ΝΓΡΥ Χ]ΖΙΓΊΔαροζω" ΑἹ. Ορ. Μυ." --- κεφα- 
λῆς ΠΜΟΘΕΘΗΣΦΥαδοάμίηνποψυαμ'ντ' ο. ΒΥ. [| λαβεῖν Α (που Α) |} 
εὐφροσύνης ΡΩ5 1’ [|| 50 ἀπάλαμνον ΑΑΟΠΕΒΊΠΜΝΟΙΡΟΌ.ΧΖΡΔΟΘΣΦΥ 

ΑἹ. ἀροορο μ'νίω! --- ἀπάλαμον 1Θ» αϑορδος βμοφρ' τ' [τ6}]. γθος.] κο.Ἐ [|:60 ἀϑα- 

νάτους ΑΕΒ Τ ΜΙ ΝΕ ΠΓΔΘῷΦεο κε γγ5. --- ἀϑανατων [ΑΟΒΊΕῚ 1,5 ΜΈ Ν1Ο 
[ΡΩΕΥΊΥΥΓΧΊΖΣ Φρο γαὶ γὶ ομ'ν'ω΄ [κ6}}. τεὸς. ΑἹ. Εο.Ἐ {{ χλέψαις Α5ὍΕ0 5 

Βύ.Ἐ --- κλέψας Αἱ ΟΚΝ εἰς. ΑΙ. Βο.Ἐ [6] ἀλίκεσι Ὁ --- ἁλίκεσι ΎΜΝΥ Χ 

Ζῷ -- Το εἰριμαίβιιο οἵ, δὰ Ὁ. 1Χ, 11. {{Π[68 οἷς Ο {||βά ϑέσαν αὐτὸν ΑΟ 
ΕΒ ΜΝΟΌΠΥΧΖΣΠΦῸ --- ϑέσσαν αὐτὸν ΓΔΘο --- ἔϑεσαν αὐτὸν ΡΟ -- 

᾿ , 

ϑέσαν (οπι. αὐτον) δοίναο γιψυμ'ν' τ᾽ --- ϑέσσαν (οπι. αὐτὸν) ΒαΐδίνΡε 110 [τ0]]. 
τοος.1 Εο.Ἐ --- Βουῖρδὶ ϑέν νιν. Δρρᾶϑῖοῦ αὐτὸν ἃ ΒΥΖΑΠΠΙΒ ἀοἸθίαμη 6556, Π8ΠῚ 

. . . « - , ᾿ 
ἐ βᾷ0ρ6 ἔδοϊῦ οππὶ ἱπίουΡοϊαίϊβ. --- [πὶ Ὁ Ἰἰταγα οϑὺ ἰπίο ϑέσαν οὖ αὐτον. 

δὲ οπι. (,49 [|| ϑεῶν (Α5) τίω΄ ΑΙ. [{| οπι. τι ΔΑΟΘΕΕΙΜΝΟΡΟΟΥΧΖ 
ΓΔΘΙΗΣΦω' --- ποι ομ!. τι [Π]  αἀγεποτυθν Πρ μ'ν΄ τ' [τ6}1.τοος.] ΑἸ. πο. 1} 
λαϑέμεν ΛΑΟΕΒΕΙΙΝΟΡΟΌΥΧΖΓΓΘΞΠΣΦΎΥΩ ΑἹ. Βο." Βῦ." --- ληϑέ- 
μεναι ὮΝ! --- λασέμεν «οὐ  Ὠἱλίπονγυ[]Θὺ ὧν 9 μν πτ ψ' ὅπηι." --- λασϑέ- 
μεν φὃ --- λασσέμεν πι --- λελαϑέμεν (οτη. τι) Βοτῖρβὶ [| ἔρδων ΑΟΕΠ Δ 
ΔΘΦυαδίῃμ'ν'τίω' ΑἹ. 8ι. ΒΟ.ῈἘ --α ἕρδων ΠΕΝΟΓΡΦΊΟΌΥ ΧΖΗΣ (αλ92) ἄποτυ 
πο βιο ὁχ. , 



ΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Α΄. 

Ν “ εκ ’ ! ὅς τούνεκω προῆχαν υἱον ἀθάνατοί ξοι πάλιν τος 
Α ᾿ 3" ΟΝ »" 

μετὰ τὸ ταχύὕποτμον αὕτις ἄνερων εὥνος. 
; . τῇ “ν᾽ Α 

προς εὐάνϑεμον δ᾽ ὅτε φυαν 

λάχναι γιν μέλαν γένειον ἔρεφον, 110 

ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον 
5 ΄ 

Αντ. γ. 
“ κ ᾿ ΕἾ ε , 

γο Πισάτω παρὰ πατρὸς εὐδοξον Ἱπποδάμειαν 
, 3 Α 3 Α » εν ἃ ΚΥ ς " 

σχέϑεμεν. ἔγγυς ἐλίγων πολιῶς ὥλος οἷος ἐν ὀρῴνᾳ τι5 
ΕΝ ͵ 

ὥπυεν βαρυκτυπον 
5 ’, ε 3 3 “ Εὐτρίαιναν" ὃ δ᾽ αὐτῷ 
) ἡ ᾿ , 

παρ ποδὶ σχεδὸν φανη. 
“» Α Ὡ" Λ “ 7 2 5 δ 

)ς τῷ μὲν εἶπε" Φίλιω δῶρα Κυπρίας ἀγ᾽ εἴ τι, Ποσεί- 
3 “ 

δαον, ἐς “χάριν 120 

θ5 οἱ ἴῃ οπιηΐθιιβ γος, οὐ ποτ. (Δ ΑΟΒΕ ΕἸ ῬΠΜΙΝΟΡΟΌΥ ΥΧΥ ΖΓ 
ΔΘΙΗΣΒΕΦΥ ΑἹ.) οὐ ραποὶβ διαθίραῖβ (φὉ γψίω") πα] ροβὶ τοὔνεκα ΘοΟ]]οοαΐαμη, 

ἴῃ Ῥ] ασῖ πηὶβ. Μοβο ρα οἷβ (ἢ αὐίμποῳ γ]υ.) οταϊββιχη, τοῖο ἐγαπβροβιῖββα υἱαθίαν 

ΤΟ παβ, Ναιη ΠΟΟ ΠΟῊ ᾿πΥ͂ ΘΠ ταν Ὠἶβὶ ἴῃ Ὁ]τηδ 8. ΓΘΟΘΏΒΙΟὨΪΒ ΠΙὈΥῚ8. {μ'ν’ ρ΄ 

σ᾽τ΄ 0 Ζυ Βο.) οὐ ἴῃ ΘΡ. Ὀινοχιοὺ Ιοοο οἱ ἴῃ ΠᾺ]1Ο τἰβὶ αὐ ΔἸ ΘΟ Πῇ 51} ἃ ΠῚ. 
βος. {αὖτις ΑΠΕΊΙΝ Βὺ." ἴᾳ αὖϑις ὈΕΡΟΘΕΌΥΧΖ ὙΤπμοπι. τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ 
-τ- οπὶ. πἰς γνβ8. ἴῃ 06. Ον δαάϊαϊε, βοᾶ οὐηΐββα ὑοο8 αὖτις. ΙΙ 61 εὐάνϑιμον 

᾽ν Ζν (οπιπο8 Τ οὶ. 3) [1 δ᾽ οτβ. α {{| φυήν Α5 {| θ8 νιν οἴῃ. Νὰ -- λάχνιν 
μέλαν Ὦ --- μιν ἴῃ π}}0 [|| ἔρρεφον 1, [|ὄ 60 ἕτοιμον Α. Ορ. --- ἑτοῖωμον 

Β.. εἴς. {|| ἀνεφρόντισεν [ΕἼΠαΐονμ' Ηο. -- ἀνεφρόντισε ΑΒΟΒῈΕ; εἴς. [} 
10 πισσάτου Ὁ --- πισσάτα ΟἸἼΣη --- πισεύτου ΝΜ --- πισάτου ἴοι | ἢ] ἐγ- 

γύς δ᾽ ΔΑΒΟΟΡΕΕΙΜΙΝΡΟΟΥΖΠΥ -- ἐγγὺς δ᾽ ΤΟΧ -- δ᾽ ἐγγύς δ᾽ Ο -- 
ἐγγύθι δ᾽ ΓΔΘΦ- -- ἔγγυϑι δ᾽ ὦ ΑΙ. --- ἐγγύθεν δ᾽ ΣΦΥ -- ἄγχι δ᾽ Ἡ 
οἵ τοος, Ηρ,» --- ἐγγὺς (οπι. δ᾽) Βορβὶ {{ οἷος ΠΕ [1 12 ἄπυε ΑΡ. ΒΌΒΕΜΝΟ 

ΡΩΖΗ --- ἄπυεν ΑΔ. ΟΌΘΣΦΥ τορος, [τ6}}.} Δ]... {{18 εὐρυτριαίναν ΑΒΙΝ κ 
Ος -- εὐρυτρίαιναν ΟΠ ΕΕΊ ΜΙΝ ΟΡΟΡΟΙΓΧΖΡΙΔΘΗΣΦ Αἱ. μ'ν'τω΄ --- εὐρυ- 
τρίαιναν καλέων (ἰῃίγαβα φ]0588) Υ --- εὐρυτρύαιναν Ὑ --- εὐτρίαιναν [Π]αξίηφυ 

[το}}. Μοβοὶμ.] Βο.Ἐ Βῦ.3Ἐ --- εὐτριαίναν ο Βῦ.1 Νὸος ἀγλαοτριαίνης, πος 
ὀρσοτριαίνης, πες εὐτριαίνης, π6ς εὐρυτριαίνης ἀρ Ἀ]]απὶ αἰΐαπι Ροοίασῃ ἰη- 
γοπίπηθιγ, Β50ῃ. Υοίῦ. ἢ. 1. ποῦ οχϑίδης {{ δ᾽ ροιραιοὶ αὐ ΑΖΡ --- ὅδ᾽ 

ΡΙυτῖπὶ [|| 14 πὰρ ποδὶ ΛΔΑΒΗΒΕῚΠΠΙΝΟΡΟΌΥΥΧΥΖΓΔΘΥχ' (οοαά. 
Θτορ. ΟοΥ. Ρ. 208) Βὺ.Ἐ --- παρὰ ποδὶ ΟΣ -- παρποδὶ ΜΦ [[ παρὰ ποσὶ 

ἀῃ --- πὰρ ποσσὶ ἱὶ --- πὰρ ποσὶ ἈΠ οητυμ'ν' τ χ΄ α [τ0}]. τοος.} ΑἸ. ο.Ἐ 1} 
ἐφάνη ΑΑΛΕ --- φάνη το}]. (εὐ Α.,0}8) --- Βοϊαῖῖο, ποι οϑὺ ἴῃ γο]ααῖβ, [1 15. τῷ 
μὲν εἶπεν Α5.1, --- τῷ μὲν εἶπε Α.(ΒΙΈΜΟΙΓΡΙΟΙ ΒΙΌΣΧΣΠΩ ΑἹ. αὐξιοητεπ'χ' 



ΟΙΎΥΜΡΊΙΑ 1. ΕῚ 

“᾿ 5 ’ [ 

τέλλεται, πέδασον εγχος Οἰνομάου χώλκεον, 
δ, “ὧδ Ψ". δεν ἔ “ ς ᾿ ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ τωχυτώτων πόρευσον ὡρμώτων 125 
ἈΕῚ ͵ 
ἐς ἴΑλιν, κράτει δὲ πέλασον. 
Ἢ Ν "“» Ν δι, 5, ε͵δό ΠΥ 

ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ὀλέσαις 
» 2 Δ “ 

80 μναστῆρως ἀναβάλλεται γάμον 
͵ 

Ἔχις. 
ε ᾿ » 5 “᾿ 

Ουνατρός. ὃ μέγας δὲ χίνδυνος ἀναλχιν οὐ φῶτα, λαι.-- γῶτρ ! μ 
Ἷ 

βάνει. 130 
-“ 5 “" ἊΣ ἢ , , ϑων «ἴ 

Θανεῖν δ᾽ οἷσιν ἀνάγκω, τὰ κέ τις ἄνωνυμον 
-“ - ͵ “ « 7 

γῆρας ἐν σχοτῳ καϑήμενος ἔψοι μάταν, 
Ξ Γ -“ » 3 5... ὦ δ Ν - " 

ἀπόντων Χώλων ὠμμορος:; ἄλλ ἐμοὶ μὲν οὗτος ὥεϑλος 135 

ψίω' Βο." --- τῷ μὲν ἔϑιπε ΟΕ ΝΥΖΡΔΘΈΦΥ --- τῷ δ᾽ ἔειπε μ'νίρ' τ᾿ 0 Πν 
(τῷ δ᾽ εἶπε 55. Αἃ πᾶης ΤΥΟΙΙΗ βουρύαγαμη ρου ποῦ ποίμ]α μ'ν΄ Πδθ6 
τῷ [δ᾽ ἔειπε] γράφε διὰ τὸ μέτρον; 50}Π166ὲ ἰΐα ὙΤΠοΙηΔηδτα. ἸΘοϊοποπι τῷ 

μὲν ξειπε οῃημοηᾶαγο βίπαοθαί, Μαυϊραίατη Μοβοπορυϊθαπη οὐ ορίϊηϊ τη85. οὗ 

ὅρη, ΑΒ ἐποπίατ: ὁ μεν ἀντὶ τοῦ μῆν. οὐ γὰρ ἀνταποδίέδοται πρὸς αὐτόν᾽ ὁ 

μὲν εἶπε, ὁ δὲ ἤκουσεν. ΝΙδΙ πᾶθο ἴρβα ποία δηθίαιιδο ᾿η το ΡΟἸ Δ ΟἢἿ5 γ βαρ α τη 

οδβῦ, ΡΓῸ τῷ δὲ κεῖπε. [| κυπριέας φ [ὃ τοὶ ΟΜ ΝΕΡΟΧΖοδΡω [| ποσει- 

δάον ΒΙΙΝΟΔΟΔ --- ποσειδᾶον Ε' 

18 εἰς ΒΕΙΜΟΧΖ --- ἐς ΑΒΟΒΝΟΤΙΥ͂ εἰς. {19 ἅλιν ΑΒΕΝΟΌΓ 
ΘΣΦΎύγιον Ορ. 8πι.Ἐ --- ἦλιν Βο. Βν. Μτ, 80. --- ἐσύλιν « νἱτίοβο --- ἅλιν 
Ζ05 ὦ ΑΙ. --- ἁλιν ΕΟΥ̓ΣΑΡΙποηρογαμ'ντ' --- αὖλιν ΟΖ {{Ο 19 τε ΑΙΒΟΌΕ 

ΓΠΠΜΝΟΘ [Ἀ]ΖΘρΡΟΥ͂Ρο αὐ πυποψυῦῦα (οατη ὅ0Π0]. Τγοορηγ. 106. οὐ 
στον. ΟοΥ. Ρ. 94.) Βύ.Ἐ -- οὔ!. τε ΒΙΡΟΟΥΧΡΓΔΘΞΗΣΦ  --- γε μ'ν᾽ ρ΄ τ΄ 

ΑΙ. ο. Ἐπηθπάδίϊο ΤΠοιηδηδο Ἰθουο 5. ΤΥΪΟΙπἴαπα, (188, αὖ γ8. 17ὅ. [δέκα 
ἀνδρας ΑΙΒΟΒΕΊΜΝΟ  -- δέκ᾽ ἄνδρας ΟΙΡΙΟΌΥΧ ὙΠποπι. τοος. ΑἸ. Βο.Ἐ [| 
ὀὁλέσσας Α(Ὲ --- ὀλέσαις Β ,,αοα. ΨίοίοΥ “ (ατας. ΟοΥ. ρΡ. 94) (6. ἴῃ 8ι.3) 
ὅτ. Ηγ.Ἐ --- ολέσας ἘΠ, οὐ γ6}1. [80 μναστῆρας ΑΑΒ ,,εοἄ. ὙΙιοιον. ΟἿΣ 
ΤΝΟΖθρο ᾧβ ὠ' ΑἹ. Βρ.3 --- μνηστῆρας ΠΕΜΡΩΔ ΟΥ̓ ΧΥΓΔΙΘΑΟΡΊΞΙΙΣ 
ΦΙΥ ουπὶ Κ0Π0]. Το, οὐ ΠΟΠΏΜ]Π185. π|88. ῬΉΙΟβέγα πὰ. 1, 80, --- ἐρῶντας 
[Ἰὼ Ζπιδὺ ᾿ππιαδοα  [λ] Εϊηυποητγδυα ϑ' μ'ν' πτ'χ' ψ' πο... Τηϊογροϊαΐα Ἰθοῖϊο 
οὐϊαπι ἴπ ἀα]θαβάδηη ῬΠΠ]Οβύγατ! τη58. ἱπνθηϊίαν, [08] φῶτ οὐ Μ [{ 82 οἷς 

ΑΙΒΟΡΕΜΝΟΟΧΡΓΔΘΗΣΦαι -- ἐφ᾽ οἷς Ἐ',Ζ (γρ. ἐφ᾽ οἷς ε]. Φ) -- 
οἷσι 1). --- οἷσιν Ἠ)ν» ΥΘῥ"ο αγζηομ'ν τω’ [τ0}}. γο6ο.] ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἃ6 ῬΟΗΥ 
ΠΗ τοϊαύαπι δὲ. [| ἀνάγκη ΡΟΧΡΔΙΠΙ ΣΦ {| τά ΑΑΒ: (ες (ἄτορ. Οογ.) -- 
τί τ6}}. {{ὄ χέ [ΑΒ] [Π]ΝΓΡΟΒΙΥΥ͂ τορος. ΑἹ. Ἐο.Ἐ -- καί Δ ἘΕΜΟΌΧΖ Ὁν. 1. 
ἘΠῚ (ὐπὶ 5611. ΑΒ’ ΙΕ ΟΞ ὃ: ΟΥΤ ΣΦ Ξ: δὲ] τράφεται κενας (1. 6. γρ. 

χε, ΟΥΘ4Ο) ο]. Σ [||.84 ἀμμορος ΑΒΟΙΡΕ]ΌΥΖ ποιὰ. τοος, ΑἹ. ο." -- 



12 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ ΛΑ΄. 

΄ 7 Α ἢ “» 

ὃς ὑποχείσεται, τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι. 
ἃ ΕἾ 3 Δ9 3 μ 5 “ , : ᾿ 
ὡς ἔννεπεν. οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφώψατο ] εέπεσι. τὸν μὲν 

μ ; 
ἀγωλλων ϑέεος 

Μ ,ὔ Ι -ζ᾿ψ ἘΦ Ὑδν, “ 

ἔδωκεν δίφρον τε “χρύσεον πτεροῖσιν τ᾿ ἀκάμαντας ἵπ- 
πους. ὥδδεν πόα 

λ ’ὔ 

Χερ. ὃ, 
ἷ " 5 “ , , , 

ἕλεν δ᾽ Οἰνομώου βίαν παρϑένον τε σύνευνον, 
ὰ ἢ ,ὔ «ὁ 5 -“ ἢ 
ὦ τέχε λωγέτας ἕξ ἀρεταῖσι μεμαοτας υἱούς. 145 

οο νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις 
-“ , 

ἄγλααῖσι μέμικται, 
“ , ’ 

᾿Αλφεοῦ πορῳ κλιϑείς, 

ἄμμοιρος ᾧ --- ἄμορος θ»ς --- ἄμοιρος ΠΕΕΜΝΟΟΘΕΟΧ --- ἀμμορος] ἄμοιρος 
αἰολιχῶς 6]. Α [{- οὗτος ἄεϑλος (οπι. γ) ΑΑΒΙΟΘΕ ΕΠ ΜΝΟΙΡΟΕΌΥΥΥ 
ΧΥΖΡΔΘΙΞΣΦΩαρα ΓΕ (Ὁ τὶ) πιοητγϑυαψ' ω μι. ΒΟ." --- οὑτοσὶ ἀϑλός γὶ 
Βο.Ἐ ἰάθππαιθ τοίουίαν ὃχ χ' [Ὁ] --- οὗτος ἀεϑλός γ᾽ τοίογίασ εχ Ὡςπ' -- 
οὑτοσὶ ἀεϑλός γ᾽ 67 9 μνρ'τ' (ῃ μῖν΄ οὔπι 5]. συνίζησις). υδο Τιο]!- 
Ὠΐδηδ 50 ]ρύθσα ΠῸΠΟ ΘΧΡΙΟΒἃ οϑύ. 

85 δίδου ἘΈΧν ΖΘΙΙΦ οὐπὶ ΜοβοθοΡ. --- δίδοι τ6}1. οατα Τυ]ο]. ΑἹ, Εο.Ἐ 
Τα] ηἶπ5. αἰ] θοοαμπη [ΟΥ̓Δ πὶ ράαββίτη γὙϑααχιῖ, αὖ γβ. 12. 26. 81. 94.; οὔἴδτη 

[1518 σα ΟΠ 5 ἀβι5, αὐ ὅ8. 57. 86. [|| 8θ ἕνεπεν Βύν' --- ἔννεπε Πάη --- ἔν- 

νεπεν ΑὮ οἷς. [| ἀκράντων οὐ ἐπέων Ὧν-1- {εἰ- --- ἀχράντοισιν ΟΠ [{ Ξοιίρϑὶ 

ἐφάψατο [ εἔπεσι γτὸ ἐφάψατ᾽ ὧν ἔπεσι, πᾶπὶ οπϊαηῦ ὧν Α.ΒΟΠΕΕῚΙΔΜΙ 
ΝΟΡΟΘΕΠΥΧΓΔΘΗΣΦΥ ΑἹ. --α παρθοηῦ ὧν 50]1 τθος. πο." {{Ξ ἔπεσσι ΑΔ, ΡΕ 
ΡΩΟΥΧΖΗ Τῆς]. ἢο.Ἐ --- ἔπεσι ΑΔΟΟΠΕῚ ΠΜΝΟΙΓΕΙΥ ἢ Τλοπι. ΜοόξοΝ. 
ΑΙ. Ημι. Βὺῦ." {{|81 δίφρον τε χρύσεον πτ. ΑΒΗΕΠΠΠΜΟΡΟ ΥΥΧΔΙΘ 

ΞΙΣΦΥ (Ὁ) Βὅ.Ἐ --- δίφρον χρύσεον πτ. ΟΕ ΝΥΠ -- δίφρον χρύσεον ἐν πτ. 
ΗΖ τοος. ΑἹ. ον [{| χρύσειον (Ὁ [|| πτεροῖσί τ᾽ ΑΑΒΟΘΕΕΜΝΟΡΟΘΕΙ͂Ι 
ΧΖΡΓΔΘηΦιίάψωυα --- πτεροῖσίν τ΄ [ΤΙ Υ̓Σ]Ξ} Ὑαπονμ'ν τω ΑἹ. Ηο." || 
88 ἕλεν δ᾽ ΟὙΖΣΥ τορος. ΑἹ. Ηο.Ἐ --- ἕλε δ᾽ το]. νος, οὐ ποιὰ. [| δὲ 

Σ --- τε(τε) τ}}]}. [{ ξύνευνον ΑΑ Ι 89 ἃ τέχε λαγ. Δ.ΒΙΟΡΕΕΙΠΙΙΜΊΝΟ 

ῬΩΟΥΥΧΥΓΡΙΔΊΘΗΞ ΣΦΥΩΏοαχ’ω’ ΑἹ. Βο." --- ἡ τέχε λαγ. Τ|, --- ἃ τέχε 
δὲ λαγ. Ζάηνεο --- τέκε δὲ λαγ. Θνα(ᾷ 7 μὶμ[[ηὐ]ποφνν [δ]νασψ' 81. --- τέκε τε 

(τὲ) λαγ. δεῖν Θ΄ μ'ν' π’ρτ΄,, Μ8. Οδῃίονῖ Κ Βὺ.Ἐ {{μεμαότας ΑΒΟΡΘΕΕΊΠΙΝ 
ΝΟΡΟΌΧΥΡΓΔΟν. ᾿. ΞΦΥ (Ηγ.) ὅν. Βς. - μεμιότας Σ -- μεμαῶτας ΥΥ 
ΠΗ .- μεμάωτας Ζ --- μεμαλῶτας Προψ' --- μεμαλότας ΗΘ: Φτ γροο. ΑἹ. Πἰο.Ἐ ἢ 

9] ἀγλαοῖσι Μ [{ 9] οχίν. οὐ θ2 οχίν. αἰβίησιιαηῦ. ρθη ΑἘ' -- αἰχοᾳιθ 
Ιοοο οομητηδίο ΤΥῖο]. ΑἹ. Ηο.Ἐ --- ρῬυΐοσο ἰαμίαμῃ, ρίοπο ΒΟΟΙαῳ --ο πραῖτο 

ΕΥ̓Ζο αἰϊΐϊφις [92 ἀλφειοὺ ΑΡΟΛ -- ἀλφαιοὺ Ακς 



ΟἸΥΜΡΙΑ 1. 13 
» Ἀ ἰ Α »“» 

τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρ βωμῷ. 

τὸ δὲ κλέος [50 
“8 ΕῚ μ“ τηλόϑεν δέδορκε τῶν ᾿Ολυμπιάδων ἐν ὄρομοις 

ο5 Πέλοπος, ἵνω τωχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται 155 
5 ἄ Δ ων Α͂Ν ! 

ὥκμωὶ τ΄ ἰσχύος ρωσύπονοι" 
[. “ ν ὃ 9 ,ὔ ὃ νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον 
5" “ 5Ν 

εχξ μελιτοεσσαν εὐδίαν 
, 

᾽Αντ. δ΄. 
ΒΓ ἢ 3, ἘΠ Α 3 ΕΚ ͵ 3 κ 
ἀέϑλων γ᾽ ἕνεκεν. τὸ δ᾽ αἰεὶ παρώμερον ἐσλον τόο 

᾽ “ ἡ ι “» ΓΝ. ν ἰὩνέ 

ἴοο ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν. ἐμὲ δὲ στρεφανῶσαι 
-“ ς υ΄,7ὔ Ι 

κεῖνον ἵππείῳ νομῷ 

03 πολυξενοτ. ΒΙΟΡΕῚ ΝΟ ΖΙΘο αδο ωΐ ΑΙ. --- πολυξενωτ. Α(ΕἘῸ 

Τ7. οἰθ. [| πολυξενώτατον περὶ Ἐ;, [| 94 τηλόϑε Β. άπιοφ --- τηλόϑεν ΑΟἘ. 
Οὔ. εἰς. {094 τῶν ΑΞ ΒΌΝΗ͂, οἱ οπῖμθβ Μόβοβορ. --- τὸν ΑἸΑΜΟ εἰς. 
ποτα ΠΡΟ Ἀ1 ΒοΣἘ [ΠΓ 395 δρόμοις; πέλοπος, ἵνα Ο --- πέλοπος οὔπὶ 

8644. ἱπησιηΐ ὙΧῳ --- ποαίτα ἀἰδποίοπο ΟΣ --- οὐπὶ ῥυουῖθα8. ΑΒ εἰς. || 
90 ἀχμάτ᾽ Α -- ἀκμαΐί (οπι. τ᾽) Α --- ἀκμαῖ τ᾽ οὐ ἀχκμαέ τ᾽ Ο --- ἀχμαΐί 

τ᾿ τ0}}. 6 νἱΐο ἃ οἵ, δὰ Ο. ΙΧ, 86. Εχ ὅ.}. ΑΒ Ὄο]ἶρὶ νἱσ ροίαϑβί 
βογρύατα [558 ἀκμᾷ τ᾿ ἰσχύες ϑρασυπόνῳ, πᾶπι αἷ τῶν ἀχμαίων ἰσχύες οἱ 
αἱ ἀκμαῖαι ἰσχύες ποη ἀΐνοιβαθ Ἰοοιϊοπῖ5, 56 ἱπίθυργθίδ!οβ 6886 νἱἀθηίαγ. [] 

07 ἀμφιβόητον ΑΑ. ς. 5]. περιβόητον, ρογροταια, [[| 98 ἔχοι α [| μελιττόεσ- 
σαν ΑΑΒμντετ' -- μελιτώεσσαν ὮΝ --- μελιτόεσαν 7Υ0α [{ 990 γ᾽ οπι. 
ΟΠΕΝ οὐ ρδίδρῃγ. 56. Μοῦ. --- γ᾽ μαῦδοπὶ ΑΒΕ εἰς. [{ ἕνεκα ΒΒη -- 
ἕνεχε ΑΒΕ ΟΥΧΖΡΗ -- ἕνεκεν [Α ΟΌΝΟΤΙ οἷο. {{ αἰεὶ [ΟΠ] ΕἾΝ Ἠμπι. 

Βὸ.Ἐ Νοία οοβάοπη Π10γῸ5 βιιρτα οπιξίογο γ΄. --- ἀεὶ ΛΑΒΕΠΠΜΟΙΡΡΟΙ ΗΕ 
ΥΧΖΓΙΔΊΗΣΘΙΦ]ΥΑ ᾿ποφυαμ'ν τω" [τ0}1.1 ΑἹ. Βο.Ὲ [|ἐσλὸν ΑΓΑ]ΒῈΝ 
[9 Βο.ἕ --- ἐσϑλὸν ΟΕ ΜΟ.ΡΟΒΌΥΧΖ Τμοπι. τθοο. ΑἹ. η΄ ΠῚ ἢτ. δηΐθ 

οουτ. ἐϑλόν γαῖ, [100 βροτῶν ΑΘ ΕΒῚ Μ ΟΘΔΟΉΥ͂ ΖΑ ΔΘΦαφλίπιποτα 
- βροτώ(ῷ) θν ΝΟΡο[Ρ]Ο ΧΖΡΟΣΥΙΟ 1 7}υἱν [5΄]μῖν' ρ΄ σ΄τω' ΑἹ. Βο." --- βρο- 
τῶς (810) ὃ --- βροτὰ ὦ |] στεφανῶται Β --- στεφανῶσαι] ταῖ ἀντὶ τοῦ σαι 

8]. Α --- στεφῶσαι Α, - στεφανῶσαι ΟἸΊΠ65 Ὑ6}]. αὖ νἱἀοίαγ. ΟἸοβθα Απι- 
Ὀτοβίαπα δρϑιγάα δβϑοί, πἰδὶ στεφανῶται ἴῃ οΥαΪΠ6 8010] γοϊαϊββοί. ὅ6ῃ. οί. 

51 οχβίαγτοηϊ, [Ὀγίαββθ βἰτη]]α τοίουγοηύ. Ηος σ᾽ ἴῃ τ οοτητηπίαξιπι ΤΥ 5, 

απαύθητιβ οορηϊΐατη ΠΑΡ ΟΤηιι5, ΠΙσΟΘη δῖ τηϊργαῦ, 5604 πούίδ 115 οδὲ ἀπούιπῃ ορίϊ- 

ΤΟΥΤῚ, Οἱ 6 αἴνουβο [οηΐο τηαπδυτηῦ, ΠΡΥΟΥμῚ ΘΟΏΒΘΏΒ115,) ὈΥΔΟΒΘΥ τη ἴῃ οδΥ- 

τηΐη6 απο ὙΘΟΟΠ ΑΙ] ΟΥ5. αἸδοοῦ γοβεϊρία σοτηρίατα οβίθπαϊς. οἵ, δα ὅ8. 82. [} 

101 ἱππείῳ(ω) ΔΑΑΒΌΕΒΕΙΜΝΟΡΟΡΟΒ ΨΥ ΧΥΖΡΓΔΘΞΗΣΦΥΩΩΧχίυ' ΑΙ. 

- ἱππίῳ ΟΟδας Ήϊη. Βὃ.Ἐ --- ἱππικῷ (ὦ) τος, Βο.Ἔ 
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“, “ 

Αἰοληΐδι μολπᾷ 
͵ , , 

χρη" πέποιϑαω δὲ ξένον τός 
͵ 3 3 ͵ »“» ,ὔ Ν ᾿ 7 

μὴ τιν᾽ ἀμφότερα καλῶν τε εἰδριν ὦμμε καὶ δύναμιν 
͵ὔ 

κυριώτερον 
“Ν “ -»ἉἪἊ ο “.« 

Ιος τῶν γε νῦν κλυταῖσι δωιδωλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς. τ7ο 
Α ΒΩ. 3 " 

ϑϑεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται 
Ε “ “ ε 

ἔχων τοῦτο κᾶἄᾶδος, Ιέρων, 
,7ὔ Ἄ 5 δὲ ᾿ Α ,ὔ 

μεριμναισιν᾽ εἰ δὲ μὴ ταχὺ λιποι, 
Μ , ΚΑ 

ἐτι γλυκυτεραν κεν ελπομαι 175 

Ἐπ. ὃ. 
κ . » ““ - ε ε ͵ 

110 σὺν ὥρματι ϑοῷ κλείΐξειν ἐπίκουρον εὑρὼν δὸὸν λόγων, 
7] Ἀ “ 5 ϑ' 

παρ᾽ εὐδείελον ἐλϑϑὼν Κρόνιον. ἐμοὶ μὲν ὧν 
- Ι - “ 

Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει. 18ο 

102 αἰοληΐδος Ὑ [{Ο 103 πέπονθα Α [{ ξένων Ζις [| 1θ4 μήτι γ᾽ Ὁ ᾿| 
τ᾽ ἴδριν Υ͂ || ἅμα καὶ ΑΑΒΟΒΘΕΕῚΠΙΙΝΟΡΟΕΥΧΥΖΓΔΘΞΗΣΦΥΧο΄ 

ΑΙ. --- ἅμα καὶ ἀ -- ἄλλον ἢ Θὺ Πρυεα[δο] 4 7 Ηἱμ{1πι]ποᾳτὶ γ[6]υατψ' ὅτ." --- 
ἄλλον καὶ ΠυιΩϑ'μ'ν' π’ρ᾽ τ΄ Βο. Ἐ -- ἄμμε καὶ βοιῖρβὶ [[ὀκαιριώτερον ΑΑ 
106 δαιδαλωσάμεν Α --- δαιδαλωσαίμεν ΑΖΙΠ),. εἰ δῖ5 ἴῃ ὅθι, Ὁ --- δαιδα- 
λώσαιμεν α --- δαιδαλωσέμεν (δεδ.) τοὶ], --- κοσμῆσαι, ὑμνῆσαι αἱ. ΜοΞοΉ. --- 
χοσμήσειν α]. Τηο]. [|Ο 106 ϑεός δ᾽ Π1Μ10,Ζ {| ἐών; τεαῖσι Β --- ἐών, τεαῖσι 

ὮΝΖ Τῆο]. ΑἹ. Βο.Ἐ -- ἐὼν τεαῖσι ΑΕ ΕΌΠΠΟΩ Ηπι. Βὺ. || 107 κῆδος 
ΑΒΌΒΕΜΝΟΙΡΟΗ: ΟΥ̓ΧΖΓΙΔΦΙΘΙΗΣΎΥαΙ ζπονυϑ' μ'ν' τω" [γ0}}.] ΑἸ. Βο.ἢ 
- κῦδος ΟΕ ΠΕΕ.Π,1Π1Ο: (ςοηϊ. ΕΒ.) --- κύδος φ (βοᾷ ἴῃ ῳ οππὶ ρ]. φρον- 
τίδα) --- χᾶδος (ἴῃ πι}]ο πη5.} Βῦ.", γοοῖο, αὐ νἱἀρίαν, πᾶπὶ ΠῸπ πλιὸ ἴ6- 

βίου οδὲ ἀουῖοα ἴουηα ἀλαϑὴ νβ8. 28. Οοπέτα ΕᾺΉ51 οοηϊθοΐαγαπι (4 δπὶ 

Βῦ, ποὴ πηργοθαξ, φαΐ ἔχων τοῦτο κῆδος [τἴσογο νἱἀθγθίαυ) ὅοιι. Ν᾽ οἱ. ραγὰ- 
Ργαϑῖβ εἰς τοῦτο σπουδάζων ἴαοῖξ, [[ 108 μερίμναις Ο {εἰ δὲ καὶ μὴ ΕἸ -- 
εἰ δὲ μὴ Ε᾿, οὐ τρῖ]. [|0ωῳλίποις Ο --- λέποι τε }]. (6ὲ ὅ.. Ο) {109 γλυ- 
κερωτέραν ἔλπ, ὮΝ --- γλυχυτέραν ἔλπ. Ο --- γλυχυτέραν κεν ἕλπ, Μη -- 
γλυκυτέραν κεν ἔλπ. Α[Β]ΕΕ οἴο. (μα}1π|5 ἐέλπ.) {110 κλεΐίξειν ΑΟΕΕΟΌΖΙΡΗ 

11 τορος. Ηο.Ἐ ΤῊ. Βὺ.3Ὲ -- χλείξειν ο --- κλεϊξεῖν Χν ΕἸ. Ηγ. Βὺ.1 --- χλεΐζειν 

ΑΥ̓ΒΌΜΝΟΥ͂ΧΑΗ -- οι. οὐ [αίατο οἱ δουϊδίο αὐαπέαν ἴῃ Ραγαρ ταδὶ. ἢ 

112 μοῦσα 171Μ0 [|| κρατ. ΟΟΥ̓́Χατ' [{ καρτερώτερον κ΄ [|0ώῺἀλχᾷ(α) [4860] 
Ἐν ἘΡΊΜΠΝΡ ΟΣ [Ρ]Ο[Ε]0.0Ζ2 Ὑποπι. τορος. Ἐς --- ἀλκὰ] τῇ ἐμὴ αἱ. Εν --- 
ἀλκὰν ΠΕ ΠΝ 0. Ηἰ. --- ἀλκὰν] κατὰ α]. Ον --- Εὶ ὅ.ῖι. οἱ. τὸ δὲ τρέφει 

ἀντὶ τοῦ ἀλκὴν αὐξει ποη πιιϊδιπι οοηβοασίέαγ,. ΑἸ ὅοῃ. οἱ. ἀαεναμ 
ΘΧρ οαΐ ἀδῦνο δυνάμει, 486. σἸοδθα Ῥαββὶπι ᾿πγθηϊξαιν, αὐ ἰπ ΖΣα. 
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ἐπ᾿ ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι. τὸ δ᾽ ἔσχατον κορυ- 
φοῦται 

βασιλεῦσι. μηκέτι πάπταινε πόρσιον. 

τς εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ τε τοσσάδε 
νικαφόροις τιὃς 

ὁμιλεῖν, πρόφαντον σοφίᾳ κα Ἕλλανας ἐόντα παντᾷ. 

113 οπι. ἐπ᾿ ΑΑΒΟΘΕΕῚΜΝΟΡΟΕΌΧΥΖΡΔΘΞΗΣΦγταο --- ἐν -- 
ἐπ᾿ Θρεαγζμονυῦ μ'ν' σ΄ τω [16}1. τοος.1 ΑἹ. Βο.Ἐ {|| δὲ ἄλλοι ῬΟτ' ||} 

115 σε (οἴη. τεὴ Υ (τοίουθι ἰάθη οχ 1 ααἱ ἔογί. οατὰ ΟὟ οοηΐαιδιιβ οϑῦ) --- 
σὲ τε ΑΒΟΠΒΕΝΟ.Τ. οἰο. -- δὲ σε 6σοηϊ. Βα. 6 ϑδοῇῃοῖ. --- οι. τε 

ἀρῃοβοῖς. [| ὑψοῖς Ὁ [| ἐμέ δὲ ὮΝ --- ἐμέ τε (Τιῖο]. ἐμὲ τὲ) γθὶ]. --- Τῃ 
αἰτϑαθ ῬΑ ΡὮγ. ὅοῖι. οῦ. δὲ γυϊσαία ἸΘοῦο οϑῦ; δἱίοσο ἴοοοὸ τὲ ἴῃ ὕ. |] 

Ηἰς Ἰοοὰβ ἴδοϊε αὖ νβ. 28 φάτις ὕϊ ὑπὲρ χρέμασσε 80 ἔπεσσι ϑ80γ1δ᾽] ποῃ 

Ροβδβίπε. [ΠΟ τόσσα δὲ ΒΠ -- τοσάδε ὈΜΝΖΔΘΣΦΑά [[ νικηφόροις Ὁ. ||} 
110 προφαντὸν ΑΒΕΙΜΟΊΙΓΘΣ, ΦῸ» --- πρόφαντον Οἱ --- πρόφαντον ΕἾΝΟΙΡ] 

ΟΙΒΊΧΡο Ζ τθοο. ΑἹ. Βο.  -- πρόςφαντον Χδρρδο --- πρόςφατον Χ, --- πρόφατον 
Πάη -- προφατὸν Σ [| σοφίαν ϑ΄ μ'ν' [16]]. ΤΥῖο].] 6. 5]. κατὰ σοφίαν Βο." --- 
σοφίᾳ(α) οπιηθ8 γοὺξ. ὙΠΟ. Μοβοῃ. ὅτ. Ἰραθναμη οχρυϊπιῖϊ ῬΑΥΘΡΉΥ. 

ὅθι, Μοῦ. ἐν σοφίᾳ. [[ωἕἙλληνας ΕΕΌΧΖ {|| παντὰ Α --- παντὰ ΟΌΕΝΟΩ 

ΧΓΙΔΊΣΦαί[α] "[»"ι]αῖν τΊ ΘΊω" ΑἹ. Βο." --- πάντα ΒΕΜΟΒΌΥ ΖΘΙΥδολΙ 
ποητυμ'ν' - πᾶντας Αἱ -- πανταχοὺ 1)» ἔρε ς ρίοββα --- [Ὁ ν8. 47 6. 8010 

Α οποίανὶ χρυφᾷ (Δἀδοιρίο ἰοία), ἰΐα ἢ. 1. 6 8010 Ρ' οποίδίαμπι οϑὺ παντᾷ, 
Ἰάοααθ 1 Ππαθοῦ. ΠῚ ΟΡ Ϊπλ15. ἐοϑῦθα5. οὐ ΔΉΥΘηὔ5. γα] οηῖρα5 (0). 868.) ρὰ- 

ΤΟ ππὴ δέ, 

Βα θΒοΥ, τέλος τοῦ Θηβαίου ἱέρωνος ἘΠ᾽ ---- ἰ4, (664 συρακουσίου βαρτα 

5... δἀδουϊρίο) . --- τέλος τοὺ συραχουσίου ϑηβαίου ἱέρωνος 1 --- ΟΥ, βοῇ. 
Θόττα, Ρ. ΧΥ͂Ι. --- ὕμνου τέλος ἱέρωνος συραχουσίου μν'σ’ (ΤΥῖο1.) --- τέλος 

τοῦ πρώτου ὕμνου πινδάρου Ὗ --- τέλος Ο αἹήίαπο --- πὰ]1ὰ βαῦβοῦ. ἴθ ΑΒΟ 

ΤΊ 41. Τῇομι. Μοβοῃ. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ Β΄. 

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΙΆΝΤΙΝῸΩ͂, 

ΑΡΜΑΤῚΙ. 

ΌΓΣΟΡὮΕ 8 6. 

4 4 ’ , .« 
-- «τ ες ΟΞ ῷ ν τ’ πω “ΤἼὔθὸΩοω. -ὄ 

᾿ 
γχ΄ ,.ἠΊὨ- 

, ν᾽ 
« ͵ωῳ΄“ς-ἷ εοθοἰὐὧῶΩ͂ἶω -- 

! 
-- Ὗ .χ-- 

μῦν ὑυῦ , ΞΡ ὁ ττὰ [Ψ] “ὍΨᾳῳ Ὁ ΜΜἊΩ, Ἣ 

γ΄) ᾽Έ}ν.- 

“Ν ’ -- 
βασι τὸ τ ὦ σφ δ ἌΞΕΙΣ πὰ ΞΟ ἊΨ 

’ ’ , « 

Ι 
κ.νο.- 

’ “ - 
ἥ-- δ᾽ Ὁ ἣν τῶν ἡ τν πα πον τ ψπν τὰν 

, , 
σχ.-ἔ ΄“--ς 

’ « 
Ὁ ωτ'᾽“ -΄ῷὦὺ “Ὁ ἡ τ ἀκ αὶ Ἦ “-“ππΠ ΡΣ ἣ .-. 

χ.-«-΄- 

’ ’ , Ῥ' «ὦ. 
πα  νο -Ξ σα, ΝΣ “Ὡ- 

’ 

’ 
ΝΑ, δ πα ἣν τὸ δ οσσ Ὁ Ὁ 
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Ι ο ᾿ 

᾿Αναξιφορμύγγες ὕμνοι, ἘΡ. ἀ. 
ῳ δ "5. ͵ 

τίνα ϑεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνω δ᾽ ἄνδρα κελαδήσομεν; 
ρ᾽ , ͵ ΄ ὕ᾽ ε , 

ἦτοι Πίσα μὲν Διός" ᾿Ολυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν 'Πρακλέης 5 
3 ἥ 
ἀκροινω πολέμου" 

Ι Ν᾿, τ δ... ἢ . ! 

ς Θήρωνω δὲ τετραορίως ἕνεχὼ νικαφόορου 
“ὕ “ ! 

γεγωνητέον, ὄπιν δίκαιον ξένων, [ ἐρεισ μ᾽ ̓ Ακρώγαντος, τὸ 
3 Βὴ ͵ 

εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτον ὄρϑοπολιν" 

καμόντες οἱ πολλὰ ϑυμῷ ἼἌντ. ὦ τ 

ἱερὸν ἔσχον οἴκημω ποταμοῦ, Σικελίας τ᾽ ἔσαν 
το ὀφϑαλμός, αἰὼν δ᾽ ἔφεπε μόρσιμος, πλοῦτον τε καὶ 

ιώριν ἄγων 20 

γνησίαις ἐπ᾽ ἀρεταῖς. 
ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ Ρέας, ἕδος ᾿Ολύμπου νέμων 

ἀέϑλων τε χορυφὰν πόρον τ᾽ ᾿Αλφεοῦ, | ἰανϑεὶς ἀοιδαῖς 25 

εὐφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν χόμισον 

»ν Ἕ “νὝ δὲ 7 2 ἰ 

15 λοιπῷ γένει. τῶν δὲ πεπρωγμένων Ἐμερυδ. 

2 ϑεῶν Ἐν {{ τίνα δ᾽ ἥρωα ΑΕ ΝΑς [| τίν᾽ ἀνδρα ΟΠΘῊΠΙΝΜ 
ΝΡΟΟΘΗΒΌΧΓΔΣΕΩδη ΑἹ. -- τίνα ἄνδρα ς -- τίνα δ᾽ ἀνδρα Α[Β] Ε[ΕῚ 
Ναο Ὑ[Υγ]Ζαζοῳ [αἹμίν τ [91] Ηο. {{ κελαδήσωμεν ΟΡ: ΟΡΟΘΤ(ΝΡὉ) {{ 3 ἡ, 
τοι ΑΑ -- ἥτοι Ο --- ἤτοι 4,0, τὶ]. ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἦτοι δ. [|{|πίσσα Β, 

(ει ὅ.!. Β) ΟἿ ΖΡΓΔ || 4 ἀχροϑίνια ΟΝ ς (Ζεποᾶοί.) --- ἀκροθίνιον ἘΣ, 
- ἀκρόϑινα τ0}}. Οἵ, Ο, Χ, ὅ7, οὐ Ν,, ΥἹΙ, 41 {{| ὅ. ϑήρωνα τετραωρίας Α.Α 

ϑήρωνα δὲ τετραωρίας α --- ϑήρωνα δὲ τετραορίας τ6}1, [| εἵνεκα ΓΔΣ [|| 
νικαφόροις (ΟἹ -- νικηφόρου Μ' [|| θ᾽ ὅπι ΒΑ Ὁ (29}4 --- ὀπὶ (ὀπὦ) τ6}}. Βουῖρϑὶ 

ὄπιν. [| ξένων Ηπη.3 Βὺ.3 Ἐ -- Ἑένον τη88. ΑΙ]. Βο.ιἘ [|ἕ Ἶ δὲ Σ᾿ 50110 ΘΥΓΟΙΘ 

-- τε (τὲ) τ]. [|| ὀρθόπτολιν ΑΑΑΌΝ.Οο.. {{||ΗΕ[10 ὀφϑαλμοί ΜΒ ΖΙΥ Ὁ] 
οΡ6 (ςοηΐ. ΡΨ.) πιὰϊθ [[|0Ο5δ᾽ ἔφεπε ΔΟΏΝΟ,Γ, Βο; (ουτὰ 861.. οι.) --- τ᾽ 
ἔφεπε 16]}1. ΑἸ. Ηο.Ἐ --- Ορετηϊθ ἐρβεθαθ. ρᾶγθο, Ῥυδ βου τα. ΟαΠῚ Δ] ΓΘΥΠῚ τὲ 

οὐ φγδθοθᾶαι οὐ βοαιδίαν, [0 μόρσιμος. πλοῦτον (μόρσιμος, πλοῦτον) πι88. ΑἹ, 
Βο.Ἐ --α μόρσιμος, ἐπ᾿ ὄλβον οοηϊ. Ην. (Βα.3) -- μόρσιμος, ὁ πλοῦτον Ἡπι. 

Βρᾳ.: Ηι. [[0ΆᾷΑ,138 τὲ ἀλφ. Α -- τε ἀλφιοὺ Α --- τάλφεοῦυ ᾳ [|| 14 σφισιν 

[ΕἸ Ζα[Ππο[γ]μ'ν᾿ τ 91 ΑΙ. πο." -- σφισι οπιηο8. ΤῈ]1. γοίξ, οὐ ΤΠ ΟΠ. Οἴπὴ 
δοηιϊηα [1 χόσμησον Οκ6 0,0} διὰ (οαπι 9]. Τ] κοσμεῖσϑαι ποίησον) --- κό- 

μησον ῬΟνοΖι --- χόμισσον ΟΕΜΒΕΓΔ -- κόμισον ΑΙΒΌΝΟ" εἰς. [{ 15 τε 

ΞΞΙ --- δὲ το]]. 
Μοτήτηβεη, ΡΙπάαγ. 2 ΜΝ. 



τ8 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Β΄. 

3 δὶ ᾿ Α δί 5 , ὁδ᾽ Ὰ 
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὼ δικαν ἀποίητον οὐὃ ἂν 

ε , ᾿ ’ ’ Υ" , 
“ρῶνος ὃ πάντων πωτὴρ δύναιτο ϑέμεν ἔργων τέλος" 

Ν ’ Α 3 7 , 9 ἊΨ λώϑα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ὧν. 
5 “Ὁ ᾿ ἐς ΟΝ “ “ “ 

ἔσλὼν γὰρ ὑπο χιωρμώτων πήμω ὥνάσκχει κἢν 35 
, )ὔ 

20 παλίγκοτον δαμωσϑέν, 

. -" “ Ἷ 

ὅταν Θεοῦ Μοῖρω πέμψη Στρ. β. 
- 2 ε Ι “ - 7 

ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν. ἕπεται δὲ λόγος εὐϑρόνοις 
’ 5 ε -Ὁ- 

Καδμοιο κούραις, ἔπαϑον αἱ μεγάλα" πένϑος δὲ πιτνεῖ 
, 3 “» Ν 

χρεσσόνων πρὸς ἀγωνῶν. [βαρὺ 4. 
.. 5 3 » ᾿ 

Ὡς ζώει μὲν ἐν ᾿Ολυμπίοις, ἀποϑανοῖσα βρόμῳ 45 
“ , -» ᾿ ᾿. κεραυνοῦ τανυέϑειρω Σεμέλω, φιλεῖ | δέ νιν Παλλὰς αἰεί, 

Ν Α κ ᾽ -“ , - ε “ 
καὶ ἄευς πατήρ μῶώλω, φιλει δὲ παῖς ὃ χισσοφορος. 50 

10 ἔνδικάα τε (κα τὲ) ΕΖ --- ἐν δίκα(α) (οπιῖβϑο τε) ΟΓΔΣ --- ἐν δί- 
κα(α) τε(τξ) τ}}}. [} καὶ οτηι. ὟὟ [{{οὐδὲ (οπιῖδβο ἄν) Α ᾳαοά ροβϑῖε ἀθίοπαϊ 
|| 11 ἁπάντων ζαοῳ --- ὁ πάντων ἤρε γ0}}. [δύναται ΕΜ [ 18 λάϑη Ὁ [} 
γένοιτ᾽ ἀν. Ομηη68 --- γένηται ρατάρηγ. || 190 ἐσλῶν ΑΑΒ.ΡΥΓ Χ]ζρο κο 

8μ΄ ὅπ. -- ἐςλῶν αν --- ἐςλῶν τ' -- ἐσθλῶν τε}]. ΑἹ. Βο.Ἐ [{ ϑνήσκει 
ΟΠΕΝ [| 20 πολύυγκοτον Μ 21] ὅτ᾽ ἀν Τὶ || πέμψη ΑΑ (ουπὶ ραγδρῆν. 
Α αὐξήση) --- πέμποι (κοὉ -- πέμπη(η) το}}. (οὰπὶ Ρύδρην, Β ἀναφέρῃ οἱ 

ἄγῃ). Ἐδροβαὶ δουϊβίαπη, αὐ ἀκούσῃ ἃ Βῦ, 1. 1Υ̓͂ (Υ), 18. τοάαοίαπι ο5ι. ἢ] 

22 ἀναβᾶσ᾽ ΒΒΟΡΟΊΒΙ -- γρ. ἀναβᾶσα Ν" -- ἀνεβάσ᾽ ΣΡο -- ἀνεχᾶσ᾽ 

Ν --- ἀνεκᾶσ 9. --- ἀνέκασ᾽ ὅτι -- ἀνεκὰς ΑΑΒΟΠΕΕῚ Α[ΕΠΕΥΓΥ Χ]ΖΡΔ 
Σα τορος. ΑἹ. Εο.Ἐ --- ἄν ἑκὰς οοπὶ, Ηγ. --- ἀνακὰς οοηΐ. ὃν. [| γάρ ΔΑ -- 
δὲ Α,Δ, τοὶ]. ||02ῶ8 πάϑον ΑΑ -- ἔπαϑον το}}. {{| δὲ πιτνεῖ Οπαπο5 τη88. ΑἹ. 
Βο.Ἐ οὐπὶ οἱ. εὐ ϑ.ι. (καταπίπτει, ἀφανίζεται, ἡττᾶται, κρύπτεται, καταφέ- 

ρεται, καταβάλλεται) οχοερίο Μοβομοραϊο αἰἱ ἠφανίσϑη π᾿ ΡαΙΑΡ γαβὶ μᾶ- 

με --- δὲ πίτνει ΜΙ. --- δ᾽ ἐπίτνει Β6. Βὺ.Ἐ -- δ᾽ ἔπιτνεν Ηπι. Ὠϊ. Ρτδο- 

868 Θϑὺ σ,ΘΏΘΙΆ]15 βοηξθηξαθ, αἀπδ6 5' πιὰ] γοῖὴ [ἀοίατῃ ᾿παϊοας, [24 χρεισσ. 

ὈΝΖιφρο [|| πρὸς πη88. ΑἹ. Βο." --- πρὸ ἰπίον ὅθι, Β (ποη ἴῃ Α) Βίαϊα 
ἸῃτΟΙΘγΆ Ὁ}; πρὸς οϑὺ ὑπὸ αὖ γροίθ αἷὲ ὅθ. [0Ο 25 ζώοι Μ -- ζῴη ΠΑ ΕΝ). 
Ν. -- ζώει τοὶ], [0Οοχκ᾿ ἀν Ὁ, --- μ᾽ ἂν Ο --- μὲν ἐν τοὶ}. ΠΟ - οὖσα ΑΑ 
(Δδοῦ) --- οἵσα τ6}}. [|0 τανέϑειρα ΑἸ. {{|26 νιν ΟΠΞ.Ν, --- μιν ΑΒ οἰἴο. 
|| ἀεὶ Ῥ ἢ Ιμΐον 20 οὐ 21 δἀάϊιαν γογϑιιβ φιλέοντι δὲ μοῦσαι ἴῃ Α.Α -- 
φιλέοντι δὲ μοῖσαι ΒΟΘΕΕΟΉΝΟ,ΡΟΘΕΒΟΥ ΧΖΡΙΔΕΣΩ ααφλϊηιηοᾳβιυας 
τ΄ ΑἹ, --- φιλέοντι σε μοῖσαι Ο --- φιλέοντι δὲ μοῖσσαι δὲ --- φιλέοντι καὶ 

ζεὺς μοῖσαι πατὴρ (βς οὕὐμὰ 27 οοηΐιβ.) ΜΟ --- οπαϊεαηῦ Ἀμης γ8. ΤΥ πἰδηὶ 

[97μῖνρ΄ ο.». Ἐχρβέαι βομο οι οὐἱ ΤΥ ΟΝ Ηἶ ποιθθῃ ργαθῆχαπι οϑὲ, ἴῃ 480 

Ηΐς βτατητηδίίοιιβ νοῖθα {14 ἃ 86 ΟΧΡαΪβα 6586 ἰοβίαιαν, [| 2] ζεὺ ΑἿΣ [] 
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λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ ϑαλώσσᾳ ᾽Δντ. β. 
μετὼ χόραισι Νηρῆος ἁλίαις βίοτον ἀφϑιτον 

40 Ἰνοῖ τετώχϑαι τὸν ὅλον ἀμφὶ “ιρόνον. ἦτοι βροτῶν γε 
πέρως οὐ 55 

κέχριταί, τι ϑανάτου, 

οὐδ᾽ ἡσύχιμον ἁμέραν ὅπότε παῖδ᾽ χελίου 
ἀτειρεῖ σὺν ἀγαϑῷ τελευτάσομεν" ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι 
εὐθυμιᾶν τε μέτα καὶ πόνων ἐς ἄνδρας ἔβαν. 

. ὦ ὰ τ. ἐν 

45 οὕτω δὲ Μοῖρ᾽, ὦ τὸ πατρώϊον Ἐν ..5.. δ᾽ 
»“ ἔτος, Π , 7 (ὁ Ἁ Ὑ 

τῶνδ᾽ ἔχει τὸν εὐφρονώ πότμον, ϑεόρτῳ σὺν ολβῳ, 

οτῃ. φιλεῖ ΒΕ [] παῖς ΑΑ --- παῖς τ0}}. Εογπια ΑΘοΙΐοα ἴῃ Ορίϊπιο |10τῸ 

ΠΟΙΔΌΙΠ15, 564. ΠᾺ]1ὰ οϑῦ ἴῃ ΔῊ ΒΕΓΟΡὮΪο18. βοϊαῦϊο. [} κισσηφόρος Ο-: 

28 λέγουσι Μ []| ϑαλάττη Σ --- ϑαλάσση Α5 ΑΒΓΔ -- Θάλασσα ΜΝ 

Οϑτίη --- ϑαλάσσαί(ᾳ) Αἱ οἱ τ6}1. {{-:29 νηρέως Α.ΛΒΌΤΝΙΟΥΙ -- νηρέος ΟἹ ΕΣ 
ΕΟΘΗΜΒΥΓΔΣ --- νηρεος Ὗ --- νηρῆος (5 9 ΝΕ [ΡΊΟΞ ΧΖ τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ [] 

30. ἤτοι (ἡ τοιὶ)ὶ ΒΟΠΕΟΘΊΝΜΝΙΤΥΖΕΣ --- ητοι  --- ἦτοι (ἢ τοῦ) ΑΝ6 Ὸ 
Χ οἷο. [γε ΔΑΟΌΜΕ ΕΕΟΙΓΜΊΠΟ.ΡΟΓ[Β]ΒΌ.  ΖΓ[ΔΊΣδοηιμ'ν' τ΄ ΔΙ. Ορ. δι. Βῦ. 
Ηπι." -- τε ΠΑΝ -- ομῃ. γε ΒΧασημίμηοηγευρ' Βο. Βν. Με. ὅ1.Ἐ {{ 3] πέ- 
ρας ΑΑΒΙΟΘΕΕΟΗΜΝΟΙΡΡΟΒΌ.Υ ΖΙΣΙὶς --- πείρας μιν τ᾽ σ΄ 15 ΑΙ. Βο. 

Βυ. Μυ. -- πεῖρας Χ[Η 9] απου[γα] Ορ. 8ι. Αοααϊοβοθμάμστα οβϑοῦ ἴῃ οοΥ- 
τϑοίίομο. τηθύγϊοα Β ὙΖΔΏ ΠΟΥ, πἰδὶ ργδοβίαγθι γοῦρθα βρ. γε κέκριται | πέρας 

οὐ τι 8. ὑγδῃβροῃθῦθ βρ. γε πέρας οὐ | κέχριταί τι 9. [[ώ032 ἡσύχιμον Α5 
(μοη 5].. 888 ν. 1.) -- ἀσύχιμον ΕΒΝΜΟ.ΟΒΤ).ΖαοΣη -- ἀσύχιμον ΑἸΑ, 

[4]Β.ΟΠΘΉἩΊΕ, ΝΟΡΟΥ ΧΖρΟΓ [Δ]αβοφημ'ν τ΄ ΑἹ. Εο. [{- ἡμέραν ὈΜΝΟΥΥΖ 
- ἀμέραν ΟἿ] --- ἁμέραν ΑΙΑΒΟΗ]ΒΕΕῸΧ ὙΤποιι. τθοο. ΑἹ. Βο.Ἐ [{ παῖδ᾽ 
ἀελίου ΑΑΟΡΟΙΗΊΜΝΟΌΠΧΖΙΔΣ ὃν. Βᾳ. --- παῖδα ἡλίου Ῥ --- παῖδ᾽ 

ἡλίου ΟΝ --- παῖδ᾽ ἁλίου [Β]ΊΕῊΨΥ τοος. ΑΙ. Βο." {{| Ε38 τελευτήσομεν Υ 
γάζα {||τ᾿ ΑΑ -- δ᾽ τοῖ]. (ρᾶταρῃῦ. ΑΒ δέ) [|{ἀλλοτ᾽ ἀλλοῖαι ΟΡΟὮΝ ἃ 
-- ἄλλοτε ἄλλαι ΕΒ [|| 34 -μιῶὼν ΒΟΝΧ ΑΙ. οὰπι οππηῖθαβ (8) ΜΟοβομ. 
- μιὰν ΑὮ οἷς. Το, Ηο. [|| μετὰ ΜΣο Βδ." -- :ὦ ΟΠΔΠΟ8 γ6]1, ΤΉ58, 
ΑΙ. Βουῖ Ατηθίσιια δῦ ραταρην, Α μετὰ εὐθυμιῶν τε καὶ μόχϑων. (οταϊ- 

ὨΠ5 μετὰ Δ εὐθυμιᾶν ΒΡ Θαύπι (ΒΟ Ποσηαίθ πουϊβδίμηο; οἵ, δα Ο.1, 104) ποβοῖο 

δὴ ἰηξοτοοάαῦ καί, 564 Ββαηΐ ἰα]ῖὰ ἔαπὶ ἑθημδοὶ ΘοτρΙοχα ἃ ΡοΟρίϊβ ργοϊαῦα αὖ ῥτδθ- 

Ῥοβίο αἰτοααθ γα]θαΐ. Ϊ τε ΟΠῚ, 6} μέτα οτη, Ε [|| εἰς ΕΜ ΕΖ Ι 35 ἀτε 
(νεὶ, αυοά πιδ}ϊξ, ἃ τὰ) πατρωΐα Ἠπι. --- ὦ τὸ π. (ἄν ον.) ΒΟΥΡΒΙ --- ἅτε (ἅ τε) 

πατρωΐον τη88. ΑἹ. Εο." πἰβὶ ᾳαοα μοῖρα τε Α (βαριὰ ἡτις) ΟἉἍ --- μοῖρα τε ΕἸ, 

--- μοῖραι τε 1 [| 36 τόνδ᾽ (πο Βδο  4 0,4. Ζ! δοῖ Βο.Ἐ --- τῶνδ᾽ το}}. ΑἹ. 
Ορ. 51. (σα ὅ6ῃ. οι. οὐ ΒΕ 660.) ---- τοῦδ᾽ πο οἴθᾶο ἃ 867". 110 Ἰθοίατα 
6888 [| Τἰδυϊηχὶ ροβὲ ὀλβῳ 

ο 
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ἐπί τι χαὶ πῆμ᾽ ἄγει παλιντρώπελον ἄλλῳ τιρόνῳ" 
ἐξ οὗπερ ἔχτεινε Λᾷον μόριμος υἱὸς τι 

συναντόμενος, ἐν δὲ Πυϑῶνι χιρησϑὲν 
40 παλαίφατον τέλεσσεν. 

5 α ,.. ὉΞ9 5 Α 
ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ" "Ἐρινὺς Στρ. Υγ. 
Ε ,ὔ ε Ἁ , ἢ... 

ἔπεφνε οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένος ἀρήϊον" 75 

λείφϑη δὲ Θέρσανδρος ἐριπέντι Πολυνείκει, νέοις ἐν ἀέϑλοις 

ἐν μάχαις τε πολέμου 
͵ ΕῚ “ “ ΤΣ ) " 

4ς τιμώμενος, ᾿Αδραστιδᾶν ϑάλος ἀρωγὸν δόμοις" 8ο 

31 ἀλλος χρόνος ΑἸΑ -- ἀἄλλω(ῳ) χρόνω(ῳ) Α5 οΥ Οπηηθ8. τῸ]]. (Θππὶ 
Θ0ἢ. Β εἰς.) --- ὅ.ῃ. Α ἐπάγει δέ τι (εοᾶ. δὲ τί) χρόνος ἀντὶ χρόνου, ἀντὶ 

τοῦ ἐπήγαγεν. [0 38 ἐξοῦπερ ιδίαον ΜοΞοΝ. (ποφτ). ΟΥ̓, Ο. ΥἹ, Τ1. {| ἔκτενε 
Ἐλὸ (ἀὰῦ ἘΡο) ὙΥ [{ λάϊτον ΑΑΒΟΠΕΕΟΉΗΝΟΟΒΌΥ ΝΥ ΧΖΣακηοφμ'ν' [τ0}}.] 
ΑἹ. Ηο.Ἐ -- λᾷον πὶ. Βῦ.Ἐ || μόρσιμὸς υἱός Α.Α.ΒΙΟΠΕΚΟΔΘΗΜΝΡΟΒΌ 
ΥΥΧΖΓΔΆΣαρς ἀπαζρογοηρο ΑἹ. --- μόρμος δ υἱός ΘΔ.) - μόρσιμος ὁ υἱός 
Ορο --- μόρεμος υἱός ν΄ --- μόριμος υἱός [ἢ Ὁ] νο(δς ας ψας μυγα]μ' τ΄ [τ]. 
γθο0.} ἢο: ἘΞ Ταϊουῖη ῬΟΥ ΔΠ ΘΠ τη οδῦ ἴῃ πᾶς ΒΥ ΖΑΠΠΙΟΥΤη ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΟ 1η6- 

ὑτῖσα, ῬΥδοβου πὶ οαἢ 6Χ ὅοῃ. Α ΔΤ Β ΘΟ 50 ΔΡΡΆΤΟΥΟ νἹἄραϊαγ, ΑἸοχδι- 

ατῖποβ αυοαὰο σ᾽ ραγπι ἃ ἀ δ᾽ 4 ἴδε ραυεῖπι οἸηΐβῖββο, [0 30. συναντώμ. ΟΠ ΡΟ ἢ 
ἘΘΉΜΝαΑοΟΟρ νοῦ ἩΒρο ΤΙΥΥ ΧΖΓΔΣαν ΑἹ. --- συναντόμ. Α[Α ΒΊ Εἰκοῦ Ν νε 
6,569 ὅκο ζηογ[αἿμτ' Βο.Ι || 40 τελέσας ἘΞ (γρ. καὶ τέλεσε ο]. ἘΠ) 
- τέλεσεν ΑΛΔΟΘΗΟΟΒΥ Υ̓ΧΖΡΓΔΣηοαν' ΑΙ. --- οἱἱ. Ν' (ἐτέλεσεν ΝΕ!) --- 

τἔλιεσσεν ΒΟΊΤΙαζημ' [τ6}}.] Εο. (8... Β. εἰς πέρας ἡγαγεν)ὺ [4] ἰδοῦσα 
ΑᾺ Βο." -- ἰδοῖσα οπιποβ γῸ}]}. πιββ, ΑἹ. ὅπ. {ὀξὺ Οαὲ (νίκο) {{ ἐρινὺς 
ἘΘΉΝΡΟΥΎΥ ὃν. Ην. --- ἐριννὺς Α[Δ]Β.ΟΠ ΕΜ ΝΑΟΟΙΡΙΟΈΒΌΧΖΓΙΔΙΣ τος. 
ΑἹ. Βο. Οὐ πὶ. δὰ ὅόρῃ. Απᾷρ. ν. ΧῚΝ 5βη4ᾳ. 1.ο. ῬΊΟ]]. Ῥαίῃ. ρ. 228 || 

42 πέφνεν οἱ Α[Α]ο6ο --- πέφνε οἱ Β -- πέφνέν οἱ ΜΝ -- πέφνεν οἷ ΩΩ ΑΙ. 

-- πέφνέ οἱ ΟΟΒΕΉΗΝΟΥΔΣ -- πέφνε᾽, οἱ Γ --- πέφνε οἱ ΑΟἸΑΥΥΧΖ κοΞ 

--- πέφνεν ἕοῖ (ἐοῖ) αὐἰκοηηγδύυλοδο Ἠο,Ἐ --- ἔπεφνε οἱ [Ρ]05Ζ0 ἄρευνρο ; ϑ' 
μνρτ΄ Ηγ. Ηπι. Βό.Ἐ Ὑτοβ ἰσίθαν ρϑυθουὶ ΠἰὈυ] ΑἸάϊπαθ γαῦοηὶ βαθβουϊθαηι, 

{65 4111 Το ἴδηδο, Μοβοπορυϊοαθ πᾺ}}}, [|| 44 ἐριπέντι ΑΑΒΟΠΕΒΕΘΟΗΝ 
ΝΟΡΟΓΒΊΒΟΥΧΖΡΓΔΊΣΩΩΣ ΑἹ. Βὺ." --- ῥιπέντι (αὲ νἱάοίαν) ὁ --- ἐριπόντι 
ααάϊηιηγιυμ'ν' τ΄ [τ6}}. τοος.1 ὙΥ 9 Βο.Ἐ {{|ἐριπέντος πολυνείχους ἘΈΙΟΕΙΘΕΙ --- 

πολυνείκει (β8684 ο 14 οδῇ εος βαριὰ εἰ) Οἴ1]ας- - πολυνείχους ΠΝ (6 ρἴοββα οὐ- 

(πὶ) [|| νέοις δ᾽ ἐν ΟΠ, --- νέοις ἐν ΤῸ]]. νοῦς. οὐ ΤΠ οπι. οὔσηι Μόβοῖ. ΑἹ. 
ὅ1η.Ἐς--- νέοις (οι. ἐν) ϑ΄ μ'ν΄ Ηο. ὙΤΥο ἰδμα βουρέαγα [ουυὶ ροβϑοῖ, δ] βουῖ- 
θθγθύαν νέοισιν, αποᾶ ἴῃ Πα]}1]0 πιβ. ᾿πύ θη], αὖ πρὸ ἀέϑλοισεν ; οβὲ ἀέϑλοισιν 

ἐν μ. ἴῃ Μτ, 8ι, Οχ ; Ρεγροίαπι, [45 ἀδραστεΐδαν Β.ΠΕΕΟΙΠΙΓΜΊΝΗΤ. 
ΥΧΙ[ΔΉ] ΑἹ. Βο." --- ἀδραστεῖδαν ΑΟἿ ΟΙΟΟΤ' --- ἀδραστεΐδᾶν ΑΒ (ἀντίπτω- 
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“ 7 “᾿ Θὰ , Χ 5 “ 

οὐδεν σπέρματος εχρντῶ ῥίζων πρέπει [ τὸν Αἰνησιδώμου 
ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχιανέμεν. ὃς 

᾿Ολυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς Αντ. γ΄. 
“ὕὔ “ ε ͵ 5 3 

γέρως ἔδεκτο, Πυϑῶνι δ᾽ ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεὸν 
5 “ὦ, “ “ἷ] 

50 Ἰσθμοῖ τε κοιναὶ Χάριτες ἄνϑεα τεϑρίππων δυωδεκα-- 
ὕ κ Ν πν ’ ἄγωγον" τὸ δὲ τυχεῖν [δρόμων 90 

“ 5 2 “ 

πειρώμενον ἀγωνίας, ἀφροσυνᾶν παραλύει. 95 
ε Ὶ »Ὕ» 5 »"»“ὦῪ' ,ὔ “Ὁ 5 

Ο μῶν πλοῦτος ἀἄρετῶις δεδαιδωλμένος φέρει Τῶν "τε 

καὶ τῶν 
ἣ "»᾽ ε , , 5 ,ὔ 

καιρὸν, βαϑεῖαν ὑπέχων μέριμναν ὠγροτέραν, τοο 

5 ᾿ ὙΠ ᾺΑ ἴθ Ι τιν ,ὔ 

55 ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτυμωτωτον Επ. ἣν» 

σις. τὴν αἰτιατικὴν ἀντὶ [τῆς] γενικῆς. ρ]. ΑἹ --- ἀδραστείδαν Ἐ), --- ἀδραστειδὰν 

ῬΖ -- ἀδραστίδαν ὙΥ̓Ποηγα ϑ' --- ἀδραστιδὰν Σμ'ν ὅπη." --- ἀδραστιδᾷν πηι --- 
᾿ἀδραστιδὼν τ' -- ἀδραστίδανων (ιδανῶν, ιδανων) ἤπαϑεφας (ογία οχ ἔδαν οαἱ 
ὧν 5]. βαρταβουιρία οϑῦ; βίο θῃΐμὰ γα 4Ρ9) [ δόμοιο Α --- δήμοις πὶ (ϑ6ῖι. ΑἹ) 
ΞΕ δόμων ΟΞ -- δόμοις ΟἹ οὐ τρ]]. 

4θ ὅϑε σπέρματος Βαληι" [| ἔχοντα ἘΠ ΝῈ5) ΡΒ (,5 (Αὐἱβίδυςῃ.) -- ἔχοντι 
ΑΒΟΡΕΣΝΕΡῚΕΘ: εἰς. (ὈΙάγπηι.) --- ἔσχοντι Α --- ἔχουσι ρ]οβδᾶ (πΠοη γατα 
Ιοοι0) οϑὲ ἱπ ΑΟΥ̓Ζάη αἰϊίβαθθ [|[ Ῥοβὺ ῥέζαν ποῃ ἀϊδί. 5 Πα Οῳ --- οοπὶ- 
πιαία ΠΕΡΗ -- ΡΙθὴ8 οἵῃῆπθβ τῸ}]. [47 τε μελέων τε ΟΥ [| λυρὰν (οπι. 
τε) Ὁ --- λυρῶν τε Ν᾽ [| 48 ὀλύμπια εὐ γέρα ἱπηρὶς ατορ. ΟοΥ. Ρ. 100. (6 Χ 
Ηγ.) [|| |Ἀ49 ὁμέχληρον Β,ΙΝΟΪιο [{ εἰς ΟΧΖ [1 80 κοινᾷ  [| ἔνϑεα ΝΜ [ 
δυοκαίδεκα δρομων 04. - δυόδεκα δρόμων ΒΙΠΡΥ͂ -- - δυώδεκα δρόμων ο -- 

δυοδεκαδρο μων ἘΧΑΙΗ -Ξ δωδεκαδρο μων πὸ - δυωδεκαδρόμων Α[Ο]Π οἱἵο. || 

59 δυσφροσύναν παραλύει ΑΒΟΒΕΟΗΙΜΝΡΡ ΒΟΥΧΖΙΓΔΕΞΨΕκσανΡο --- 1, 

(56 ὧν βαρτα αν, οὐ [παρ]α βαρταὰ παρ) Ο --- ἰ4, (Β64 ἣν βαρτα ἂν, σ᾽ ΒΈΡΓΆ 

γν) 0 -- τὰς δυσφροσύνας παραλύει ΟΝ (οβϑίμε ποὺ ἴῃ Ῥ ὃ) -- δυσφροσύνας πα- 

ραλύει ὙΥρ'ν -- δυσφορὰν παραλύει Σ 5018 --- παραλύει δυσφορᾶν δορῇ -- 

παραλύει δυσφρόνων αὐταοταὶηηοηγυδο τρταμ ν΄ ρ΄ σ΄ ΑἹ. Βο. ἡ --- παραλύει δυ- 

σφρονὰν Ὠᾶ. ὅ.γ. Βρ.2 -- ἀφροσυνὰν παραλύει 5οΥρδὶ οαπὶ ὅ6ῃ, 88 ὁ μὲν 

5. (ουπι 6]. δὲ) Ζ -- ὁ μὼν Ἢ -- ὁ μὴν Ση -- ὁ μὰν τ6]]. --- (δυσφό- 
ρων) πόνων Ηΐ. τηᾶ]6 --- ὁ μὴν περισσος. 5]. Α [[δαιδαλμ. ΘΕΒΟΘΗΝΥΖ 
435 -- δεδαλμ. ΟὔΣωσ' τ΄ - ὁ δαιδαλμ. ἘΡο --- δαιδαλωμ. ΜΝ. --- δαιδε- 

δαλμ. Τ' --- δεδαιδαλμ. ΑΒΟΧΙΡΘΕΒΔΊ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ [δὲ -- δὲ Σ -- 
τε ΤῸ}1. [|- 84 ἀχροτ. Ηοκ. [| 55 -ζηλος τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ Βο. Βῦ.3 Ἐ-- ζα- 

λος Ηγ. Βῦ.1 [{ ἐτυμότατον Α (οι ρ]. ἀληϑέστατον) 5.5 --- ἐτυμωτατον 

ΒΟΡΕΕΟΔΗΚΜΝΟΡΘΡΟΗΌΥ ΨΥ ΧΖΓΡΓΔΕῈΣ (ἕτ.) ΨΩ: εὐταυΐτα ΑἹ, --- ἐτήτυμον 
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, “ ἀνδρὶ φέγγος, εἰ δέ νιν ἔχων τις οἶδεν τὸ μέλλον" 
ω κ » ; ων δ ὦ 5 ͵ ,ὔ 

ὅτι ϑανοντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες τος 
᾿ μὴ Α τ τὰ -» κ 3 -“ 

ποινὼς ἔτισαν, τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἄρχα 
-“" ͵ -»" 

ἁλιτρὼ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἔχϑρᾷ 
’ ͵ ͵ 

όο λογον φρώσαις ἄναγχᾳ. 

» ͵ 5 

ἴσαις δὲ νύχτεσσιν αἰεί, Στρ. δ΄. 
"» ὝΝΞΞ Ὡ Ἶ " 3 ἰσαις δ᾽ ἁμέραις ἀελιον ἔχοντες, ἀπονέστερον το 

(πὰ πα]]ο πι8.) ἤρα Βῦ.Ἐ --- ἀληϑινὸν π --- ἀλαϑινὸν αἰδε] 46} ἈΠ]; Κα 
[γδ]ιευσεριοα [9΄}μ'ν΄ Ε΄ σ᾽ τ υ φΦ' ΟΡ ν ΒΟ." --- ἀλατινὸν Ζταῦ͵ Ἐδβὲ μος ἱπίογ 
σοΥββίτηα ᾿ὨΓΘΥΡΟΙΔΕΙΟΠἶ5 ᾿παϊοῖα. (ἀθμαϊπαπὶ 5ΟΥΡί γα ΠῚ οὖ τηθηβαταπὶ ΡΊη- 

ἄδγο υἱῃα]οδυ πλι5 ΟἸπὰ ἴῃ Απ. Υ'. Ρ. 909; ᾿π46 τοροβιίέα οϑὲ ἃ 5..3 8 Βα, 3 -- 

ΒυΖαπῆοβ. οοπϊοθοξαγαπι βυδτη ἀλαϑινον 6 ῬΑΥΔΡΉγαβὶ Β (ἀληθινόν) Βατηρβῖββο 
οχίβέμηο. ῬΆγαρην, Α ἕτοιμ.... οοιταρίο, 808 ροβίοδ ἀληϑινώτατον, ΟΠ 
ἰοχέα ΘΟΠΒΘΉΓΙΘΗ8, 

50 εἰ δὲ οπιπαβ τη88. ΔΑ]. Ηο.Ἐ {Π νιν ΑΟΝ --- μιν ΒΙΡΕῈΕ εἰς. {| ἔχων 
ΑΒ.ΟΡΑΕΕΟΔΉΗΜΝΟ. ΡΟ 5 « ΥΥΥ (ἢ ξαρτὰ ων) ΧΖΙΊΞΣΡο Ψερυΐτα Βὸ.Ἐ--- 
ἔχω Δ -- ἔχοι ΖΣεοϑερ --- ἔχει να εν Δὺ α[δο] ἀφ᾽ [πόρῳ τ[8] 
ει τυαρ[«][9΄7υ ν᾿ ρ [σἼτυ φ' ΑἹ. Εο:Ἐ [Πδηΐο εἰ δὲ οπῖπεβ πιβ8. ρῖθπθ ἀϊ- 
βησαπηξ; οτηϊξπηΐ 501} ΠΈΔ' ραποίππι [Ϊ μιν, ἔχων ΟΘ {{ ροβὲ τις (τὶς) 

οοτητηϑίθ ἱπίουραησαπὲ ΒΟΘΗΜΝΟΘΒΥ ΥΥ ΧΖΓΞΞ τοοο. ΑἹ. Βο.Σ --- πὴ 
ἱπῖοσραησαπε ΑΟΕΕῚΤΙ [1] οἶδε νοεῖς. Τποτη. ἀρὸ ξπφυ ΑἹ. Βο.Ἐ --- οἶδεν α3:0 
γμίν τ΄ ὅπ. [{ ροβὲ μέλλον ρίεπο ΑΒΕΉΝΟΙ ἃἱ. --- οοπιπιαῖς [Ὑ]5Ζ -- 
θοη δε. ΟΠΕΟΧ || 51 αὖτις Πα. ὃν. Βα. --- αὐτίκ᾽ οπιπ68 πιβ8. ΑἹ. Βο.Σ 

οὰπὶ 50}. [[ἀπάλαμοι α 50118 [Π| 58 τὰ διὸς ΟΠκο ΟἸΙΟΡΟΒΌΣρς -- 
τῆδε (τὰδε, τάδε) διὸς τ6}]. (πἴδὶ φαοᾶ δος γϑυθδ ομῖββα βιπξ ἴῃ Ὁ Ὁ] τατηθῃ 
εϑὺ 6]. ἤγουν ἐν ζωῇ) ἀρχῆ(γ) ΝΥΎΓΔΣΨ: ΑἹ. {| 59 κατὰ γῆς ΑΝῸ 

αοἤικιποητα (οταπθβ ἂἀθ ααϊθαβ οοπβίας Μοβοποραϊοῖ) --- καταγᾶς Γτ΄ --- κατὰ 

γᾶς [ΒΟ] ΠΕῈΕ εἴς. ποι. Τῆοὶ. ΑἹ. Βο." {{ ἐχϑρᾷ()... ἀνάγκα(α) ΒΗΕΕ 
[ΟΜ Ἐ]0 Ὄπ ρῥ]ατίπιῖβ τθος. ΑἹ. οι" --- ἐχϑρᾷ ... ἀνάγκη ΟἩΝΟΘΒΥ͂ 
ΥΥΔΣῈ -- ἐχϑρὰ (1π ἐχϑρᾶ πιαξαίιτη)... ἀνάγκα Α --- ἐχϑράς.-. ἀνάγκα 
Ζηι -- -ἐχϑρὰ ... ἀνάγκη Τ' -- ἐχϑρὰς ... ἀνάγκας Οὐμηπι. ΜοΒΟΝ. --- ἐχ- 
ϑρᾶς ... ἀνάγκης 4 (ἴῃ ἀδο ἀνάγχας ἴῃ γα ἀνάγκης) {||πἦθῦ φράσαις ΒῚΝ ες 
Ηνγ."- φράσασ᾽ Ν -- φράσσας ἢ -- φράσας ΑΒϑ εἴς. ΑΙ. Βο. {{|6ὲ] θ2 ἴσαις 
δὲ νύχτ.... ἴσαις δ᾽ ἐν ἅμ. ΑΟΡΕΕΘΗΜΝΟΡΟΒΥΥ -- ἴσαις δὲ ἐν νῦχτ... 

ἴσαις δ᾽ ἐν ἅμ. Β -- ἴσαις δ᾽ ἐν νύχτ.... ἴσαις δ᾽ ἐν ἅμ. ὈΖΓΔΣΨωΩ 
ΑΙ. --- ἔσον δ᾽ ἐν νυχτ.... ἴσαις δ᾽ ἐν ἅμ. ΞΦΩ. ἴσον δὲ νύκτ.... ἴσον 

δ᾽ ἐν ἅμ. ΠΡΗν (οοηϊ. Βῦ.) --- ἶσον δὲ νύκτ. ... ἶσον δ᾽ ἐν ἅμ. Β3ιο --- 
ἶσον δὲ νύκτ. ... ἶσα δ᾽ ἐν ἅμ. ἄβᾳ --- ἰὰ. (βεὰ ἴσα δ᾽ ἅμ.) » --- ἴσα δὲ 

, ε : 7" ᾿ 

νύχτ. ο.. ἴσα δ᾽ ἐν ἅμ, Α΄ (δἰ πι]οτ ἴσᾳ -- ἴσᾳ δ᾽ ἅμ. οοπὶ. Β5.) --- ἴσον 
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3 Α ζ 7 3 “ Ἵ 

ἐσλοὶ δέκονται βίοτον, οὐ χιϑόνω ταρώσσοντες ἔγχιερος 
ἀχμᾷ 

5. δι ’ ω οὐδὲ πόντιον ὕδωρ τις 
- εν οἷς, Ὁ ὝΨΗ , 

ός χενεὰν παρὼ δίαιταν" ἀλλὼ παρὰ μὲν τιμίοις 
-“» “ὕ 5 7 Μἷ ,ὔ 

ϑεῶν, οἵτινες ἔχιμιρον εὐορχίαις, 1 ὠδώκρυν νέμονται τ50 
3» 3 ͵ )ὔ Ι 

αἰῶνω" τοὶ δ᾽ ὠπροςόρωτον ὀκχιέοντι πόνον. 

͵ 2 ν ὅσοι δ᾽ ἐτολμασαν ἐοτρὶς 'Αντ. ὃ. 
ε ,ὔ Ξὸς ἐν “ 3 , ἑκωτέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχιν 125 

ΒΩ 
δὲ νύχτι ... ἴσα δ᾽ ἐν ἅμ. ΧαΖΡα[}6] 46] {{π0]πιο[ γ] ιν. [][9΄1μ'ν Ἑ [στυ φ 
Εο.Ἐ --- Το. ποία]α (ἰπ μ'ν Ε΄ οχϑίαθ) ἴσον γράφε καὶ ἴσα, ἵν᾿ ὀρϑῶς ἔχῃ 
τὰ κῶλα πρὸς τὸ μέτρον. [|Ὺὥ Ὼ6] νύκτεσιν ΛΗΝ ΥΧΖΙΔΙΣ ΨΩ; -- νύχταισιν 
Α,0.»} -- νύχταισσιν ᾧ --- νύχτεσσιν ΒΟΠΕΕΟΜΝΡΌΥ αααηοιυμ'ν τ΄ [τ6}1.} 
ΑΙ. Βο.Ἐ {{| ἀεὶ ΒΡ --- αἰεὶ Α[Ο]} οεἰο. {{| |θ2 ἡμ. ΟΖ -- ἀμ. Νῦ.τ' -- 
ἅμ. Α.Β εἴα. (εε Ο,) { ἥλιον ΑΞ ΝΕ -- ἄλιον ΟΕ Ν ΔΩ -- ἅλιον ΑΒ 

ΒΕ ΝΡΟΟΒΌΥ ΧΖΙΣαζηοφωμ'ν' [16}1.] ΑἸ. Ηο.Ἐ --- ἀέλιον ὅν. (ἢ πυ}10 πὲ νἱᾶο- 
τὰ ΒΟΙΪΡΙΟ) [[| ἀπονέστερον ἀμοχϑον, Α ρἴοβδα δἀδϑογρία απᾶθ βαρτα βουῖθὶ 

ἄρθοθαὶ --- ἀπονέστατον ΟΝ --- ἀπονέστερον τ6}]. --- ἀπαϑὴ χωρὶς πόνου 9]. 

Ἐ; ---- ἄπονον οἱ. Τιῖο]. -- - ἀμοχϑότερον τῶν ἐν τῷ βίῳ ρ]. ΜοΒΟΠ. τϑοίϑ. 

θ35 ἐσλοὶ ΑΒΕΕΟΉΓΥΊΥ Δ. ἢν» μ'Ῥ»ς 5ι, Βὸ." --- ἐσϑλοὲ ΟΟΜΝΟΡΟ 

ἘΞΌΧΖΡΓΔΟΣ τϑος. ΑἹ. πο." δ." [|| δέκονται Α(Ρ52) ΥΥῦ. Βρ.3 --- δέρ- 
χονται ΒΟ Δ ΕΔ ΗΙΜΝΟΡῚ ΟΘΌΥ Υ ΧΖΑΡΔΑΞΣ --- νέμονται τορος, ΑἹ. 

Βο.Ἐ [βίοτον οπιπθβ τη88, ΑἹ. Βο.Ἐ || ϑουῖρβι ἔγχερος ἀκμᾷ --- ἐν χερὸς 

ἀλχᾷ Βαν ἐπι --- ἐν χερὸς ἀχμᾷ ΑΒΙΟΘΠΘΉΠΙΟΡΟΒΌ ΓΔΈΣΨΩ ΑἹ. Ηπι. Βῦ." 
-- ἰἅ. (864 χειρος)ὺ ΕΝ --- οπι. ἐν ἱπίθυροι δῦ, ἴΐα : ἀκμᾷ χειρῶν Βυ -- 
ἀρχᾷ χειρῶν δες --- ἀρχὰ χειρῶν ἀλκὰ αὶ ((. 6. ἀλχὰ ἴπ τηϑῦρ. αὖ οβὲ ἴῃ ο) 
-- ἀλχᾷ χειρῶν ἄοτα --- ἀλχᾷ χερῶν αὐἥῥηφϑιιυμίν τ αν [16}}. τεος.] Βο.Ἐ 
Π| 605. κενεὰν Α.(ΒΙΟΡΏΕ ΕΟΘΉΜΟΡΟΒΌΥΎ ΧρΟΔΣο -- καινεὰν ( -- κε- 

ναιὰν Ζ --- κενὰν ΧΡΟΗ, --- κοινὰν οἵα --- χενεὸν (εἴ περὶ) 5680]. Αταῦ. 110. --- 

κεινὰν αὐϊηφιυμ'ν τ΄ [τ6}]. τοος.1 ΑἹ. Εο.Ἐ || ταμίοις Β0)5 [|| θθ εὐορχίαισιν 

ΘΗΓΔΣ αγβὶ βοϊαία. [| 67 τοῖς δ᾽ Α, --- τοὶ δ᾽ (τοί δ᾽) τ6}}. (εὐ Α) {] 
ἀπροσούρατον (ὐ --- ἀπρούρατον 5 --- ἀπροσόρατον Α[Β]0,} εἰς. {} ἐκχέοντι 

ΑΟὐδο Ὁ ἘΠ Δ ΜΝ 560,8. () 8. βας Υ ΥΧ Ζ5. Ὁ --- ὀκχέοντι ΒΟΠΈΕ ΡΟ ΒΌὌΉΗΝΡΕΟΟρο[Ρ] 
Θ». [Β]ὅνο ΠΖΡΟΓΔΣ τθοο. ΑἹ. Εο." 51, -- ὀχέοντι Ο, Μτ. 8... || 68 δ᾽ ἐτολ- 

μησαν ΟΜΧΓΔίδο, --- δὲ ἐτόλμησαν Ν -- δὲ τόλμασαν ο --- δ᾽ ἐτόλμα- 
σαν Ὑ6]1. [{ ἐοτρεῖς ας --- ἐς τρὶς ΤΥ]. ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἐστρὶς τ6}}. (αὐ νἱά6- 

ιατ) Βύ.» {{Ἕ 69 ἑκάτερϑε (4 -- ἑκατέρωϑε ΟΡ -- ἑκατέρωθεν Ο --- ἑκατέ- 

ρωϑιε Α[Β]ΠΕῈ εἰο. --- ἔνϑεν ρ]. Α --- εἰς τὰς β' καταστάσεις ἔν τε τῇ κατὰ 

γὴν καὶ τῇ ὑπ᾽ αὐτῶν() ζωῇ καὶ διαγωγῇ 5]. Ἐ [|| ἀπο Σ [] ἐχέμεν ΟΝ 
Βο]αΐα διβὶ -- ἔχειν ΑΒ οἵα. 
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Ι Μ κ «δ 5 

γο Ψυχάν, ἐτειλῶν Διὸς δδὸον παρὼ Κρόνου τύρσιν" ἔνϑα 
νῶσος ὠκεανίδες [μακάρων 

κὰ , » Ν » , αὖραι περιπνέοισιν" ἄνϑεμω δὲ χρυσοῦ φλέγει, 130 
τὼ μὲν χιερσόϑεν ἀπ᾿ ἀγλαῶν δενδρέων, [ ὕδωρ δ᾽ ἄλλα 

φέρβει, 
ω -" » ἥ 

ορμοισι τῶν (ἔρως ἀναπλέκοντι καὶ στεφανους, 135 

αν 5 9 “» ε ͵ ΕἸ 

γ5ᾳ βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσι Ῥαδαμάνθυος, Εσ. ὃ. 
ὰ . 2 ᾿ ε -» 5. » ! 

ὃν πατὴρ ἔχει [χιϑονὸς}] ἑτοῖμον αὐτῷ παρεδρον, 

10 ψυχᾶν Ν᾽ [| ἔστειλαν ΑΒΙΟΘΕΕΟΘΉΤΜΝΟΙΡΟΒΌΥ ΧΟ ΖΓΔΣ 
αϑοάη, --- ἔτειλιαν [Β ἼΧαροε κοφυμ'ν᾿ τ΄ [τ6}}. τϑος.] ΑἹ. Βο.» [{|πύρσιν ὙΑΟὙΥ 

οἵ. Ο,1, 850. Ιῃ Υ ξδθρε π οὖ τ υἱχκ ροββαηΐ ἀἰβιϊησα!, [[0Ο 7] νᾶσον ΑΒΟ 
ΠΑΕΕΗΓΠΝΟΡΟΒ ΒΟΥ Χυ ΖΙΔΊΣΙΞους Ηο.Ἐ Ηἰ. --- νῆσον Γ -- νάσων 
Ω --- νάσον ΑἹ. --- νᾶσους α --- νάσους Ὄνηᾳθξς --- νᾶσος αἰηιᾳὶ 851 ϑίμν 

σ΄ τ΄ (6. ἴῃ 8:.3) Βο. Βῦ. Βα. --- νάσος [Β}}] σῦς ὅ'υ. οἵ, ΑὮ. Ὁ. Ὁ. 80. 
- νᾶσος] ἀντὶ νήσους 5]. πὶ --- νήσους ρ]. α -- νᾶσος χρὴ γράφειν διὰ 

τὸ μέτρον ΤΙ]. οἿ. τηλτρ. --- νήσους ΡΑΓΑΡΕΓ. ΑΒ οὐ Ρδιδρῆγ. Εδθο., ββᾶ β6- 

ΠῈ6] πη Ρεῖπηο οομηπιαί ΒΓ] νῆσον ρῥγαββίδηΐ, υϑὶ Βο. (θὲ Ο) νήσους |} 
12 παραπνείουσιν Α --- περιπνέοισαν ΒΑ --- περιπνέοισαι ΒΡ --- περιπνέοισιν 
σ᾽: ΘΗ ΙΟΡΟΥΞΒ (Η:.) Βὺ." -- περιπνέουσιν Π)5 ἘΠῚ  ΗΜΝΗΥ ΥΧΖΙΔΙΣ 
Ψ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- περιπνέουσι ΓΡο (πλ. 4. 6.) --- περιέπουσιν οοπΐ. (Δ. [} 
13 χρυσόϑεν ΒΕ, ΕΞ. -- χραέβεν Α[ΒΟΊΕΡΟΕ. εἰς. --- χερσόϑε, κ᾽ οοηίΐ. 
Ρν. -- - χερσόϑε, τάδ᾽ οοπὶ. ΜΙ. [{ δένδρων Ν᾽ --- δενδρέων ἃ -- δενδρέων 
ΤΩΙ]. --- δενδρέων ϑ᾽ ΗΠ. α ὅρμοισι (ους Βιρτὰ οισι) ΕΉΝΟ 5» --- ὁρ- 

μούσσι α -- ὅρμοισι] ἀντιπτ[ωτιχῶς] ὅρμους καὶ στεφάνους 5]. Α -- δρμοισι 

γ0}}. {{ ροδὲ τῶν αἰβί. ῬΥ͂αν ΑἹ. [| χεῖρας θη --- χέρας (ιν βαρτα ας) Ο --- 
χερσὶ Ἐπὶ Νυελίᾳι --- χερσὶν ᾿βογβαβ --- χέρας σὶν α --- χέρας Α[Β]Ο᾽ ΒΕ 

ΘΙΗΜΠΝΟ.ΡΙΟ ΕΒ], ΧΖΓ[ΔΊΣανο ἦρε οῳ» γἱ οἱ δὴ μ'ν στ΄ [τ0}]. τοος.] ΑἹ. 
Βο.Ἐ -- ἐν ταῖς χερσὶν αὶ. Α --- κάρα Ηι. [[ στεφάνοις (55 ΝῚ ΧΖΡΙΔΙΣ 

αἰρε ξρεῃοῃ" τὶ αἰ ΑΡ ΗνῊΡ Ρεὶμ'ν' στ΄ ΑἹ. Βο.Σ Ηἰ. --- στεφάνους ΑΒΟΊΘΕ; 
ΕἸ ΘΛ Ἢ ΜΝ ΟΡΟΒΑΒΌΥΥ ΣΌΞΨ ας ̓ ζας χἱ γβναβ - ἤτοι τὰς κεφαλὰς οἿ. 

Ἐ-- τὰς αὐτῶν κεφαλὰς οἱ. Σ (ᾳιδθ. ρογῆποί δὰ Στὰ, ἤθη δὰ ΣῚ) -- κροτά- 
φους οοηΐ. Κη. --- κεφαλᾶς (Ρν.) Βὺ." --- στεφάνας οοηΐ. Ηϊο. --- ἀναπλέ- 

κοντ᾽ ἐυστεφάνοις οοη!. Βρ. [|Ἕ 15 βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσι ΑΒ ΕΙΘΉΜΟΡΟ 
ϑΌ ΖΔΣΨ Βο; --- ἰἅ. (βορὰ ὀρϑέσι) Γ --- βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖς (Ε.Ε.0, 
ἴῃ ΡΥ. Ἰοπηπι.) ἘΧ αἰδο]λῖκα [Πρ] πο; Ῥ φτιευνιο[Χ] ΑἹ. ο.Ἐ --- βουλαῖς ὁρ- 
ϑαῖς (οπι. ἐν) ϑ'μῖν σ΄τί ἀν -- βουλαῖς δικαίαις (0,17, ἴῃ ργ. Ἰοταμμ.) -- βου- 

λαῖς ὀρϑαῖσι Ὁ --- βουλαῖσιν ὀρϑαῖς Ο΄, --- βουλαῖσιν ὀρϑαῖσι ΟΝ || 18 ὃν 

ὁ πατὴρ ἘΙΕῚΝ || ἔχει γῆς ἑτοῖμον ΑΟΞ --- ἔχει γᾶς ἑτοῖμον ΟἹ --- ἔχει 

γᾶς ἕτοιμον ΒΗΕΒΕΘΗΜΟΟΥΥΥ ΧΖΑΓΙ[ΔΑΟ]ΞΣ ΑἹ. --- ἔχει, γᾶς, ἔτοῖμον 
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πόσις ὃ πάντων Ῥέας ὑπέρτατον ἔχιοίσως ϑρόνον. 140 

Πηλεύς τε χαὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται" 

᾿Αχιλλέω τ᾽ ἔνεικ᾽, ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ 

8ο λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ᾽ 

ὃς Ἕκχτορ᾽ ἔσφαλε, Τροίας ΣΤΡ. ἐ. τάς 

ἄμωχιον ἀστραβὴ κίονω, Κύκνον τε ϑανάτῳ πόρεν, 

᾿Αοῦς τε παῖδ᾽ Αἰϑίοπα. πολλώ μοι ὑπ ἀγκῶνος ὠχέω 
ἔνδον, ἐντὶ φαρέτρας [βέλη το 

85 φωναξντα συνετοῖσιν᾽ ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμηνέων 

(παῖς βαρτΆ γα) Ν -- ἔχει γὰς ἕτοιμον γε ΡΩΝ -- ἔχει ἕτοιμον (οχ. γᾶς) 

Β, - ἔχει χρόνος ἑτοῖμον [Ἀ]ώρ Βὺ.Ἐ --- ἔχει κρόνος ἐτοῖμον αΡο --- ἔχοι κρόνος 
ἕτοιμον Ξ ἔχει χρόνος ἕτοιμον φμβμ] ἐἀΠ Δ] μηιρατίδυ]α 9 Ἰμν τι» Ζυδὺ 

Βο. ἌΑ Τιῖο], πού. κρόνος χρὴ γράφειν, οὐ γῆς, ἵν᾽ ἔχῃ πρὸς τὰ μέτρα ὀρθῶς. Ι! 

αὐτῷ ΛΟΠΕΕΟΗΔΟΡΌΥ [Υ Χ]φηολίνηγαο Οχ. - - αὖ, εὐ αὖ. Β -- 
αὑτῷ οοπβίαῦ 6556 ἴῃ αοροϑυμτ ΣΥΡΗΡ (46 Ν, Ζδυρο πο ᾿ξ) ΑἹ. Βο.Ἔ 

1] πάντων, ῥέας Α ὕπατον ἐχοίσας παῖς ϑρόνον ΑΒΟΘΕΒΔΕΘΗΜΝ 

ΟΡΩΙΚΒΟ ΞΌΡΥΥΥΣΣ -- ᾿ἰὰ. (864 ϑρόνος) Ό4ΔᾺΣ -- ἃ, (ῤταρο παῖς) ΕΡῊ» 
ΔΡ -- ὑπέρτατον ἐχοίσας παῖς ϑρόνον 1 ποίας» .--ΞΞ ὑπέρτατον ἐχοίσας ϑρόνον 

Ζακᾳοιροφυμίν τ' [Γ6}1, τθος.1 ΑἿΙ Βο." --- ΤῊοῖ, ποῖ, οἱ γράφοντες ὕπατον 
ἀγνοοῦσι τὰ μέτρα. 18 τοῖσι Υ -- τοῖσι Ὗὸο [{ ἀλέγεται Σ ο. 5]. συν- 
ἀαριϑμεῖται --- ἀλέγοντι 96 [19 ἀχιλέα ΑΒΗΔ οὐ Βεει' -- ἀχιλλέα Οἢ 
ἘΕΟΙΒΜΠΝΟΡΩΙΒΙΒΌΥΧΖΕΣ γθος, ΑἹ. Βο.Ἐ [ δ᾽ Ν -- τ᾽ τοὶ]. 

Β καὶ ---δέ [{ ἔνεικτ", ,ἐπεὶ Α {|| 80 οοἴμὴα ροβύ ἔπεισε Νὰ Ορ. δι." -- 

ΠῸΠ ἰδέ. χ611. ||} μὴρ ΕΝΟΟΧῳ --- μήτηρ ϑΖῥιο [{ 8] ἕκτορα σφάλε Α 
αποά Παυᾶ ογοάαβ. πορίθροηίίας ἀθθ ον 5θἃ δημααϊζα5 ὑγαάϊδαμη 6856. --- ἕχτορ᾽ 
ἔσφηλε ΥΥΥΧΖ -- ἕχτορ᾽ ἔσφαλε [ΒΟ] εἰς. [|| τροίας οἸηη 688 τη88. ΑΙ]. Βο.Ἔ 

Τρῳῴας Βῦ.3 ἘΞ [1 ροβὺ (ποῃ δῃΐθ) τροίας ἀϊδί. [Β]5 ἢο. Με. --- πἰτοαπθ Ἰοοὺ 

Υ -- πουῖτὸ ΕΒ τθος, Ορ,. 850. -- δηΐθ (ηοη ροβῇ) τρ. ΑΟ ὅπ|.Ἐ σχϑοί {} 

82 εὐμαχον δποίανὶ εχ Α, 864 δβί ρῇ. ἃ ἀκαταγώνιστον οὐ α βαδρίιβ ἴπ Α 
ΥἹΧ Πἰβοουηὶ ροίθδῦ δῦ εὖ [| δὲ Ν, -- τε Ὑ6}1. (εἰ Ν) [| 88 τε οῃ. Ν [|| 
αἰϑίοπιπα μ'ν' τ΄ (φοτηπηθηύαπι ΤΥ]ο]}1π|}) [{|- σκυϑικά αποᾶ 6 Β0ῃ. Α οοπίθοΐαχη 
οδῦ, ΤηΘ [ΤῸ ΤΘΡαρΤδύ. 84 φαρέτρης ΜΝ [|| 85 φωνάντα ΑὯΡῳ --- φωνάντ᾽ 

ἁ Α, --- φωνᾶεντα Β -- φωνάεντα ΟΠΕΕΡΟΟΗΙΝΟΡΦΕΒ Δ ΥΖΓΔΕΣιᾳ 
--- φωνάετα 5 Α]. --- φωνήεντα ἢ --- φωνάοντα Χ -- φανάεντα Ο, -- φω- 
ναίεντα ας --- φωνεῦντα [Ὁ βοδοῦ ,» Ἐυβίαίῃ. 17ὅ, 48 (1287, 61) οὐ Ῥτοοοπη. 

2. Ογάχη, ἈΑπροᾶ, ΠΙ, 247, 27. --- φωνᾶντα αμιοκοῦ τμῖντ' [{81}} γδοο.} Δ], Βο. ἢ 
" τὸ πὰν [ΛΟΕΕΌΒΕΙ: ἔδβορ Βο. Ην. ὅν. Βα. --- τοπὰν αγΆ (97) Βύ.2Ἐ --- 
τόπαν Βῦϊ, -- τοπᾶν γὶ - τὸ πᾶν ΒΟΡΘΗ[ΓΜΝΊΟΡΟΥΥΧΖΣποφμν τ 1» ΑΙ. 
Βο. ἢ. Μίτο αἰἰάδτη ἀσχοπα μὲν ᾿πουϊοαί, Νθο - ῬαπΙΠ8. 
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χατίζει. σοφὸς ὃ πολλὰ “ειδὼς φυᾷ" | μαϑόντες δὲ, 
“ 

λάβροι 155 
’ « ’ 

παγγλωσσίᾳ κόρακες ὡς, ἄκραντα γαρύεται 

Διὸς πρὸς ὄρνιχια ϑεῖον. Ἄντ. ἕ. 

ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον. ἄγε ϑυμέ, τίνα βάλλομεν τόο 
90 ἐκ μαλθακῶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀϊστοὺς ἱέντες; ἐπί τοι 

᾿Αχρώγαντι τανύσαις τός 

αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαϑεῖ νόῳ, 

τεχεῖν μή τιν ἑκατόν γε εετέων πόλιν φίλοις ἄνδρα μᾶλλον τ7ο 

εὐεργέταν πραπίσιν ἀφϑονέστερόν τε “χέρα 

80 φυὰν Βεο} {Πλαῦροι ΑΈας {|| 81 παγγλωσσία(α) ΑΒΕΘΙΗΜΠ]ΠΟΟ 
[Β]ΒΎΣαοΦ Βο.Ἐ --- παγγλωσέᾳ(α) (( τεξέα Β6.) ΝΌΥ ΖρὈο Γδοϊηγαμν σ᾽ τ' -- 
παγλωσσία Ὁ) --- πάγλωσια Ζ46 - παγλωσία ΑΙ. --- παγκλωσίαι (ες -- 
παγγλωσέαι ΡΟ --- παγγλωσσίαι Ὑ ἄτερ. Οοτ. Ρ. 98. σαπίογ. || ὡς ΥΥὟ 

Ζ -- ὡς (ὦ) ΑΒ εἰς. [{γαρύετον τη58. Α1.Βο.Ἐ {{Α88 ὄρνιϑα ΑἸ ΟΝΉΚΌΚΥ 
γα: ἀε -- ὄρνιχα Α5[Β]0. ΠΕΕΙΘΗΝΠΟΓΡΈΡΊΟΒΡ ΧΥΖΓΙΓΣαποφμίν' Εν 
[τ6}}.] Α]. Βο.» --- ὄρνικα οοἄ, οεβ. στ. Οογ. ρ. 97. | 89 ἔπεσχε Ν. |} 
ἀϊβε. ροβὲ τόξον ρίθδῃθς ΑΠΕΌΒΌΡ ΖΠαψεμν ΑἹ. Βο. Μτ. 8ὲ:. (ὅ6ι. Υ 6. οἵ 
Βδς.) --- ποη ἀἴβεέ. ΒΕΟΌΔΎΥΣχη Ορ. ὅπι. Οχ. ββᾶ 'π Β ἴΐὰ ρῥγοϊγδοΐαπη 
δβξ ν, αὐ βηϊτ] βαπιθητίατη ἱπαϊοοὶ ---- σοτητηδίο Ην.Ἐ -- αηΐθ τόξον οοτητηδία ἴπ- 

τογραηρῖς ο (ποη ροβὲ τ) [Ϊ 90 ἐχ --- φρενὸς οππὶ ἱέντες ἱππσαπὶ ΑΝ οἱ 56}. 
Α -- οὐπὶ βάλλομεν Β εἐ ὅς. Β -- προαῖγο Ιοοο αἶβέ. Ῥ] τ πνὶ τη58. δὲ ὅτ, Ἐ {} 
ἰέντες ΗΟΙΓΥ ΠΣ Κογυμ'ν σ΄ --- απιθῖσπο βρίπτα απ --- ἀυρ οὶ Ο --- ἱέντες 

Α[ΒΙΘΒΕΕΝΟΒΧΥΖ εἰς. --- ἱόντες Δ {{|ῸωΕ9] ἀκράγαντι ΑΒ.ΟΠΑἘΕΊ[ΟΗΠ]Ι 

ΜΙΝΊΟ.ΡΟΒΌΔΣΙδε91 ΑΙ. Βο.Ξ - - ἀχράγαντα ὨΡ ἘῈ ΤΕ, Υ ΧΥΖΙΕῺΩαλελζηνη 
οϑ ητϑατμν σ΄ {| τανύσσαις ΑΒΙΟΘΕΙΜΟΡΟ. ΒΥΎνο --- τανύσαις ΕΕῚΝΕ Χ κς 
ΥΖαξηφτυμ' ν΄ [το}}. τθος.] ΑἹ. ο: Ἐ -- τανύσοις Δ --- τανύσας ΗΙΧΡΟΓΞΞ 
ΠΣ (σασ) Ὑ (ϑοῃ. Ο.11, 16 'π Β0) -- τανύσσας Ο΄. (υἰϑὶ ἔξ. ἑαχέ. σᾳς) 
{5 --- τάνυσσον (( ἐεβίς Βῦ.) 65 εἰ τάνυσον ΝῚ ΤΡ, αἰτιπηααθ 6 βἴοβεα ἢ 
02 αὐδάσομεν Βε(6,Η, αἰζοτο Ἰοοο)ὺ 98 γας (Β.ῃο]. Ο. 11, 16 ἴπ 6.) Βὅ.1 --- 
αὐδάσομαι ΑΙΒΡΟΘΒΕ[ΕἸΘΗΓΠΝΟ.ΡΙΟΕΒ]Ό.ΥΥΧΥ ΖΙΓΔΊΠΣακποηνε μ'ν' 
[τ6]}. τεος.7 (08). Ο. Π, 16 ἴχ ΒΓ) ΑἹ. Ηο.» Βό.2 ἘΞ ὅρκιον (οπι. ἐν) Ο.Ν. 
- μεϑόρκιον Α, --- ἐνόρκιον] καὶ μετὰ ὅρκον ΒΑ - εὐσρχιον μ'ν' --- ἐνόρκιον 

Α[Β[ΡΕ Ε εἰς. --- κἴοββαθ ἔνορκον, ἐνώμοτον, ἀληϑέστατον, διώμοτον [} λόγω (αα- 

ἄϊτο νὴ Π || ἀληϑεῖ ΟΠΘΟΟΘΒΥ ΥΥ Δάηφμ'ν σ΄ Κο.Ἐ -- ἀληϑὴ Γας -- ἀλαϑὴ 
Π -- ἀλαϑεῖ ΑΒΕΒΗΙΝΤΙΧΥΖΣ αοίν]λν ΑΙ. ΟΡ. 81. 1} -νόωι Υ --- νόον 
Γος [98 γε ἐτέων Α. 81. --- ἐτέων (οτηῃ. γε) Α, --- τ᾽ ἐτέων (ες οἱ 50}0]. 
Ο. ἢ, 16 ἰπὰ ΒΟΌ εἰς. -- γ᾽ ἐτέων τε }}. οπῦποβ, [94 τὲ πραπίσιν Α --- δἰπθ 
τε το]! --- τε πράπιν ἢ οἵ, ΑἩ. Ὁ. Α«. Ρ. 118584. εὐ Ῥὶ Π,61. [|0πραπέσιν 

ἀφϑονώτερον Ν 
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᾿ ἊΝ Ω" 5 » 4 

ο5 Θηρωνος. ἄλλ᾽ αἶνον ἔπεβὼ κορος Ἔν. ε. 
3 7 ἔ ᾿Ξ " , ἘΡΥΣ τ “Ἢ 

οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰ μάργων υπ ἀνδρῶν, : 
κ “Ὕ 7 7 ͵ 5 -» “νων 

τὸ λαλωγήσαι ϑέλων χρύφον τε “έμεν ἔσλων καλοῖς 
ἡ -᾿ “ Ξ ᾿ , 

ἐργοις., ἐπεὶ ψάμμος ἀριϑμοὸν περιπεφευγεν, 
-“Ὃ « Ι ἀν “᾽ 

καὶ χεῖνος ὅσὼ χιώρμωτ᾽ ἄλλοις εϑήκεν, 180 
δ ! 7 

τοοτίς ἂν φράσαι δύναιτο; 

05 ἐπέβα ΑΒΙΟΘΕΕΙΟΗΙΚΜΝ ΟΙΡΟΕΒΌ.ΥΥΧΥΖΡΔΠΈΣΨΩ ΑἹ. -- 

ἐπαίβα νυ --- ἐπέβασε Α, --- ἐπέβησε ραγάρητ, Α --- ἐπεβούλευσε ρὶ. ΕΒ -- ἔβα 

αἰ 6] Δ} {{{] πο; ἢ ὕατ[Ἕβ]ιυτ[α: 9 ]μνξυ φΊσΊ Κο: Ἐ --- Τηϊογροϊαίαπι Ἰοοῦο- 
ΠΘτὴ ΘΧΟΙΏΡ8. ΘαἸΓΟΥοΒ. ἤγτηδτο βία που πηΐ, 564 απο ἃ] ]οΙΘ ἢ 4ἃ οϑὲ αὖ οιη θη ἀΔ010 

τηθίγϊοα απᾶ6 ἢ ἸΡ5.Πὶ τηθίγπτη ροοσαῦ, Ὑ60 δα γ8, ὅδ, Τῃ Α, Ρϑυ μι αν 6586 

ἐπέβαλε, νἱίίοβο, αὖ γ8. 99 γε οπηΐβϑιιμῃ, || 0θ συναντώμενος ΟΡ ΤΕΥ ΝΟΘΡΕΗΥ͂ 

ὙΧΥΖΙΓ ΔΣ λομῳ συναντόμενος ΑὮ ὃ ΕΣ ΠΤ 5. 517 ΠῚ Παζροομν' [τ6]1} 
ΑΙ. Βο." [{ μαργὼν ἐπ᾿ ,ῶ [|| 91 τὸ λαλαγήῆσαι ϑέλων ΟΠΊΠ65 Ιη88. ΑἹ. Βο,Ἔ 

ἈΠ τ πὸ ΠΡ πι Ξ τὰ 5 Ρ ἘΠΓΕ ΞΓ .5: (Εν) Βὲ-- 

τὸ λ. ἐθέλων Βῦ.Ἐ [{| χρύφιόν τε ϑέμεν ΑΒΟΠΕΒΕΘΗΤΜΝΟΡΟΕΒΌΥΥΧ 
ὙΖΡο[ΓΊΔΙΙΞΣΗο Βο; --- ᾶ, (568 κρουφ.) ὙΥ 5ῖΞ κρύφον τε ϑέμεν Ζεοᾳῆ 

ἀρητυαμ'ν' ἴ[τ6}1. τθος.] Βο.Ἔ (Ατήδίατο!".) -- χρύφον τιϑέμεν Ηπι, [} ἐράϊν 

ΑΒΕΘΗΙΡΥ ΤῬΔΞΗΣΛ -- ἐσϑλὸν ΟΡΝΟΘΕΗΒΌΧΥΖα αϑ ἐροῃρῃὶ γΒ 0 Ρε 

ΑΙ. -- ἐσλὼν ΑΕ πε μ' τ 50, Βὺ,"-- ἐσθλῶν Ζ0 αἱ [δ] ζἴκο ξ[πι]οῳ5 τἱ ϑυα ; [9] 

μ'ιογΊσΊ Βο." -- ρ]. τὸ ἀγαϑὸν ΡΟ -- ΠΑ ΘοταρΘηαΙα ἴὰ ἸΙσαΐα βαηῦ αὖ 
αἴτασι ἔσλον εὐ ἐσλων ἱπηοίτη ἂπ ἐσλὼν γ0] ἐσλὸν 5Ο]ατη 810 πο ἢφαθϑδί, Ι! 

κακοῖς ΑΒΟΘΠΕΕΟΗΙΜΝΙΟΟΌΒΊΒΥ Υ ΧΥΖΓΔΣα “ηρ5 795 μῖν [ϑοἴηια"5 ΑἹ. 
Εο.Ἐ -- καλοῖς (ὐδοῦ μαο αἰοχὶγῖϑῳ (ΜΙ. Ηγ.) Βὺ.Ἐ --- οἴη. κακοῖς Π -- 

ἄς Ῥ ποὴ ᾿ἴᾳαοῦ [098 ἐπὶ δῆαλο --- ἐπεὶ ν΄. ἐπεὲ ΛἈΕΕΝΟΌΠΥΧΥΖΣ 
ανο]ηιοημ' [τ6}1.} ΑἹ, Εο. -- ἔπι οοπὶ. Βα. [|| ἀρϑμὸν μ'νσ΄ οὑπὶ 6]. διὰ 
τὸ μέτρον. (ονγοχιῦ ΤΊΥΟ].., Τ6. ΔΥ515 βοϊγογθίασ. οδβίθῃαις. βο]]ουίατη οὐἱεἰςὶ. 

Ὑιὰς δὰ γ8. 15. [| περιφεύγει Α -- περιπέφευ... Βμ΄ -- περιπέφευγε (1) 

ΒἘΕΘΗΜΝΟΡΟΕΒΌΥ ΧΥΖΓΊΙΣν' --- περιπέπευκε ὙΥ - - περιπέφευγεν Δ. 3α]: 

οηγυ ΑἹ. Βο.Ἐ --- πέφευγεν (οπι. περι) πῶ [099 κἀκεῖνος ΑΒΟΘΕΕ ΗΔ 
ΜΝΟΡΟΕΒΌΥΧΥΓΔΞΗ͂Σ -- κἀκεῖνος ΖΗΡΩ ΑἹ. -- κεῖνος Ηο." (πα! 18 

115.) --- ἐκεῖνος αἸιπορᾳνυμῖν' [16}1. γθος.1 51. 1] ὅσα ΔΟΡΕΕΙΜΒΥΗΝ 
ΥΖ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ -- ὅσσα ΒΟΗΟΩΌΒΞΧΥΓΔΗΣ { χάρματα ἄλλοις ,9΄ 

|| ἄλλοισι ϑῆκε ἔτ, 656. [| ἔϑηκεν ΑΖΓΙΔΙΗΠΊ]Σαζπορμ' ν΄ [τ6]]. γ666.] ΑἹ, Βο.Ἔ 
- ἔϑηκε α -- ἔϑηκε ΒΟΘΒΕῊΙΝΟΡΩΡΟΒΌΥΧΥΣ 

ΒΌΌΒΟΥ, τέλος ϑήρωνος ἀκραγαντίνου Ε' δηϊαᾳαμπο τηοῦθ --- ὕμνου τέλος 

ϑήρωνος ἀκραγαντίνου ΠΑΟΒΊΤΥΧμ'σ' Το πίαπο τῆοτο --- ρπβ ᾳ (. 6. πὰ- 
ΤΠΘΙΒ ΥΘΥΒΙΟ]ΟΥ τὰ 182; Ἰπο] 80 Δαδιοῖο φιλέοντι δὲ μοῖσαι 181 σοπιρα- 
[Δ] ΔΘ ΘΔ) --- Π0]16 5. 050 Υ, ἴῃ ΑΒΟΚΕ βίο. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ Τ΄. 

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΙΆΑΝΤΙΝΘ, 

ΕΙΣ ΘΕΟΞΕΝΙΑ. 

ΣΊΓΤΟΡΒ ἃ 6. 
; ’ ’ 

“- Ἀλιὼ παρ ρρ τατος, ΞΥ ἃ τ Το. 71 ρ τῶὮασὟἘἘ κἂν κὖ 1-.-. 

, , ν 
- ΣΡ ὡ --Φοὸὲ' νὰ -- “τον πί ὼ ἘΞ 

4 ’ , 
-- -υυ--πυω “-' ---Ξ . -.----.«,.., -,ᾳρ ϑὼ ΣΞ 

, ’ , ’ ’ ὼ, 
ΡΎ ὐϑν ἔτ'ὶ ψχλριττ ἜΥΆΑΥΣ τι ΟΣ» “πΞ  Ὡ, -ὖῷο'οὔσΕ το ΩΣ τς 

5... ’ ’ὔ -- 
τὴνῖς,» "ταὶ ὦ “ἃ 9 τἰὖ σον ὦ αν Ὁ 2 

ὮροκΔι 
’ ἐπς ἐἦ᾽ ’ .- 

--» ὄψν σὺ π᾿ ΝΜ ΠΥ “συν. δ “Ὁ 

, , , , .] 
ΕΣ Ψ ΦΎΕΙ τ» ΥΞῸὋἝὋἝ ὙΓΠΕΠΕἘ Πρ ἕν πὰ “ὦ ἘΜ“ “πῇ 

’ ’ , . 
πο οι ἘΞ ΣΕ Σ -αϑ Ὅν ΒΡτ Ξε. 58 ὧν» 1"-- 

, 1 , ῬῈ- Ἂν 
ὌἜἜΡΆΡ ΟΟΥ Ῥ ξπὸ Ἔ Πο ει ΚΡ δά ν δι ν ἂν Ρ.-" 

5 “ ’ ’ “τῷ 
.-Ξ ., “ - - -- ᾿, -- -- -- ὦ -- τ 

Σ Γ 
α“τρ. ἃ. 

γε" “ 3 » Ἷ ς "Ἢ Γυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν καλλιπλοκάμῳ δ᾽ Ελένα 
᾿ 3 7 ΜΝ 

κλεινῶν ᾿Αχρώγαντῶ Ὑερωιρων εὐχιομαι, 
“ ΕῚ )ὔ «“ 5 ͵ 5 ἤ 

Θήρωνος ᾿Ολυμπιονίκαν ὑμινον ὄρωσαις, ὠκαμαντοπόδων ς- 

[Ὡ5οτ. τῷ αὐτῷ ἅρματι. ϑεοξένια. ΑΟ --- τῷ αὐ. ἅ. εἰς 9. Ν -- 

τῷ ἀν. στησιχόρεια (ια ςο8.) εἰς 9. Ο -- - τῷ αὖ. εἰς 95. ΒΟΕΕΙΘΟΜΠΡΟῦ 

ΥΧΖΓΔΠΣαηοη ΑἹ. -- τῷ αὖ. ϑήρωνι εἰς 9. μ'ν΄ Βο.Ἐ 

Ἰ φιλοξείνοις [ΑἸἹΘΟΓΜΠΝΡΟ.Υ ΧΖΙΕν]αλέμηοία] ΑἹ. ὅπ. --- φιλοξέ- 
νοις ΒΟΒΕΟΘ .ΒΛΥΓΊΓΣ Ων σ’' ΒΟ. {{|{ ἀδεῖν ΒΟΒΕ ΓΜΠΝΟΓΡΊΩ.ΟΥΖΓ 
Δάπομ'ν σ΄ ΑἹ. Βο." Βῦ.Ἐ -- ἀδεῖν ΑΟΧΣῳφ[α] ὅπ. --- ἄδειν Π -- ἀιδειν 

Β,9 --- ἀδεῖν Ὁ --- ἀδεῖν α {{ἑλένῃ Α -- ἑλάνα Υ {{ ἃ κλεινὴν Βακδοίοα ἢ 
3 -σαις ΑΒ (Ρκν.) Ηγ. Βο6.Ἐ --- σας τ0}}]. ΑἹ. Ηο.Ἐ 



ΟΙΎΜῬῬΙΑ Τ|.. 20 

[4 “ »υ 5 « ͵ 7 

ἵππὼν ἄωτον. Μοῖσα δ᾽ οὗτω μοι παρεστάκοι νεοσίγωλον 
ἔων “ 

εὑρόντι τρόπον 
7 Ν δ “ Λ 

ς Δωρίῳ φωνὰν ἐνωρμόξαι πεδίλῳ 
3 ’ 

Αντ. ἃ. 
3 μ 3 ᾿ )ὕ ͵ Χ ,ὔ " 7 
ἀγλαόκωμον. ἔπει χαίταισί μὲν ζευχ,ϑέντες ἐπι στέφανοι 

“ 7 “ Ἵ , 

πρώσσοντί με τοῦτο ϑεδδμητον χρέος, 
᾿ ͵] Ἷ, Α Α “7΄7΄ 5 7 

φορμιγγώ τε ποικιλογάρυν καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε 
Ἅ 

σεσιν 
Ε ! ᾿ " ᾿ ͵ ῳ ,ὕ 

Αἰνησιδώμου παιδὶ συμμίξαι πρεπόντως, ἃ τε Πίσα με 
“᾽ “» ὕὕὔ 

γεγωνεῖν: τῶς ὥπο 15 
τ ,ὔ κεν ΟΝ. 5 Ι 5 , 

10 Φεόμοροι νίσοντ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους ἀοιδαί, 
2 ,ὔ 

ἘΠ Ο, ,δ, 
ὩΣ 7, 5! δ ε ) ,ὔ 

ῳ τινι, κραίνων ἐεφετμᾶς Ηρωώκχλεος προτέρας, 20 
5 ν 

ἀτρεκὴς ᾿Ἑλλανοδίκας γλεφάρων Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὑψόϑεν 

4 μοῖσαι Ο --- μοῦσα Χ [|| ποι ΑΒΟΙΕΕΟΝΕΌΥΧΖΙΔΑΟΗΣϑ. αζηῃμ'ν' 

(εἰο.) ΑἹ. ο.Ἐ --- ποῖ ο --- τοι ΠΌΡΔΡ:Σρε ὅ51:, ἤῃῃ. Βῦ."Ἔ --- τοι δῇ ποι (α!δθυπ- 

ΤΡΆΤΩ 6 ΘΟΥΥ.) Ὁ --- που Ὁ --- μοι Βουρ5ὶ [|| παρέστα μοι ΑΒΟΒΕΟΓΜΊΝΟΡΟΙΆΕ] 

ΟὈΥ̓ΧΖΡΔΙΣαηζΡος5 μ'ν' (εἰο.) ΑἸ. πο. πη. Βῦ.3 Ἐ- παρέσται μοι Ὦ --- παρ- 

ἐστὴ μοι ζδορὶ -- παρίστα μοι Βῦ.1 απἱ Ποο 6Χ ὁ γοίονῦ; τηϊηϊ οοαϊοο ὁ ἰθγαπι 

ΒΡ οίο ΠΟΥ Υ 15 παρέστα μοι νΟΪ 1556, 5641 ῬΡά 110 ΟὈὐιβίοσο απο ΘΧϑυᾶ558 Ὑἱ- 

ἀοίαγ. ϑουῖρβὶ παρεστάκοι. [| νεοσίγηλον Α, [| ὃ δωρίᾳ ΓΊΔΙΠῊΡ [{|θ ἀγλαύ- 

χομον ΠΕΝ5 Ο.,κΑς. ΓΔΣΣδο ζαο Μύυ, [|ἐπιστ. ΑΒ. ΟΥ̓ ΤΙσ΄ ΑἹ. --- ἐπι, στ. Ν -- 

ἐπὶ, στ. ΟΓ' -- ἐπὶ στ. ΟΕ ΕΌΣΡο --- ἔπι, στ. Ὁ --- ἔπι στ. ΑΧΖ,ΣΑΟΥ αἴλιοη 
μ'ν’ Βο.Ἐ {{|7]7 ϑεόδμητον ΒΟΝ.Ο.ἩΧ αζηπιοφως --- ϑεόδματον ΑΘ ΕΕΌΡΟΟΟΝ 

ΖΙΓΔΊΠΣ,» μ'ν' ρ'σ'ω’ ΑἹ. Ηο.Ἐ || 8 δὲ Σ᾽ 5010 νἱτο --- τε(τὲ) γ}}}. (οἔΐατῃ ΠῚ || 
0 αἶνεσ. ΠΘΟΡΤΙ ΥΧΙΣΊΙΜΖας [; πὰρ παιδὶ Βα --- παιδὶ (ϑἷπα πὰρ) Βὺυ οἱ 

τ0}1. [|| συμμέξαι πι88. ΑἹ. Βο.Ἐ -- συμμῖξαι ὅν. Ηι. [[ώωϑήρωνος Β -- 
πρεπόντως ΤΟ]. [[ὖὃἔμε γεγωνεῖν τη88." ΑἹ. Ἐο:Ἐ --- με γεγωνεῖ ΡΥ. Ἔτη. -- ἕ 

γεγωνεῖν Ηι. Νοη οριβ. ΟἿ Ο.1,104. {|| πῖσα Αδς --- πίσσα 60, ΠΟΧΡΔΗΣ 

|| 10 ϑεόμοροι ΑΜΡΈΖΙαροζμ'ν' σ’ρ΄ (συμ 6]. Τιῖοὶ], συνίζησις) ΑἹ. --- ϑεό- 
μοιροι Α,ΙΒΟΘΠΕΕΟΝΟΟΌΟΥΧΔΗΣ - ϑεόμηροι ϑ6μΠο]. 1. ζ, 110. --- ϑεύ- 

μοιροι ο -- ϑεύμοροι αδογᾳ[α]ω" Ηο.Ἐ [ νίσοντ᾽ Α.ΒΟΘΕΝΟΡΟΥΓΔΡο Βρ.3 

-- νίσσοντ᾽ ΟἸΕΕΟΤΙΧΖΔαο ημνΊσΊ ΑἹ. Εο.Ἐ --- νήσοντ᾽ ΞΠ - - νήσσοντ᾽ 

Σ -- νείσοντ᾽ Ν --- νείσονται ὅ6Π0]. 1]. ξ, 410. -- νείσσοντ᾽ αἰηιφοοῖ [] 
ὀνϑ)γρώποις ἽΣ 5018 Ι αἰμαὶ αι -- ἀοιδὰς πα΄. ἀοιδαὶ το]]. 12 ἕλαν. ἘΞ ες 

ἘΞ [{| γλεφ. ΒΌρο ΕἸ  σροῦ ΟΡ. Πα Ρο Δ Ἠγ." -- βλεφ. ΑΟΠ Δ. (Δ. 9 ΝῸ Ἂς 
ΡΘΗ ΔΟΧΖΡΓΙΠΣαζηοφωμ'ν σ΄ [τ6]]. τοος.] ΑἹ. Βο. ἢ" Βρ.3 
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3 ᾿ ’ ’ ͵ , 5 
ἀμφὶ κομαισι βάλῃ γλαυκδχιροω κόσμον ἐλαίας" τῶν ποτε 
» ὌσωΣ -“ » Υ 5 
Ιστρου ἅπο σκιαρῶν πωγῶν ἐνεγχεν ἢ Αμφιτρυωνιάδας, 25 

-» “» 5 “ - 

τις μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀεϑλων. 

Στρ. β. 
» ε , 5 ͵ 

δᾶμον Ὑπερβορέων πείσαις ᾿Απόλλωνος θεράποντα λόγῳ, 30 
Α 3. Ὁ σὼ πιστὰ φρονέων Διὸς αἰτεῖ πανδόκῳ 

" ᾿ Ι 5 Ι μ 3 ἄλσει σχιαρον τε φύτευμω ξυνὸν ἀνθρώποις στέφανόν τ 

ἀρετᾶν. 
"ὃ κ » “ ᾿ κ » ε ᾽ὔ ’ 

ἤδὴ γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγισϑέντων, διχιόμη- 
ο ! 

νις ὁλον χρυσάρματος 35 

13 ἀμφι Ὁ.ΧΤ" || βάλη) ΑΒΟΕΕΟΜΝΟΚΡ[Ε]Υ ΧΖΙΔΕΙΣΩΘΩαζηιηος8 
αςίϑ' δ) ΑΙ. Ηπι. Βὺ." --- βάλλῃ) ΠΟ» ΟΥ --- βάλλοι ν΄ -- βάλοι [Ἐ][12] 
μ'σ' Βο." --- -Ορίαϊϊν! ϑπαβοῦοβ ΠῸΠ} πἰϑὶ ΤΥϊοϊπίδηϊ. [0 τήν Α } σχιερᾶν 

ΑΓῚ ΑἹ. --- σκιερῶὼν Ὡ --- σκιαρῶν μ'ν'σ' --- σκιαρὰν Ὁ --- σχιαιρᾶν Ζ -- 
σχιαρὰν Β.[Ο]ΠΕ ΕἸΟΜΝΊΟ.ΡΟΓΒ] ΠΣ αλοῳ Ἐο.Ἐ || 14 πηγῶν ΜΝ --- πη- 
γᾶν ΒΙΕΝΕΙΝΘΗ, --- παγὴν 56) --- παγὰν [ΑΒ] Ρ. ΠΈΕ' εἰς. [{ ἔνεγκε Ἐὶ --- 

ἔνεγκεν ΕῊ --- ἕνεκεν (819) ΜΖ --- ἕνεικεν ΠΣ --- ἔφερεν ὁ -- ἔνειχεν [Α]8Β 

φΖπομ'ν' [1611] ΑἸ. πο. -νίδας ΑΒΟΠΕΕΟΛΝΜΟΡΟΌῸΌΥΖΓΔΡΟΗΣ --- 
νιάδας ΧΔκοῦ (ν αὐποημ'ν΄ [τ0}]. τοος.1 ΑἹ. ον {{|15 μνῆμα ΜΧ [[ ὀλυμ- 
πίων ΜΝΟΘΓ -- ὀλυμπίᾳ(α) ΑΒ.ΟΘΕΕΟΗΔΎΧΖΓΠΣ Βο; --- οὐλυμπίᾳ 
[ΔΉΤΒ αζηομ'ν΄ [τ6}}. τθος.] ΑἹ. πο. {{ ἀέξεϑ. ΑΒΟΘΕΕΜΝΟΡΟΌΥΧΖΓΔ 
ΞῚΠΣ (σ'ροδη Α 7) ΑἹ. Βα." --- ἀϑ. Θαζηοφαμ'ν' σ΄ Βο. Ὁ [{ὖὌ ροβὲ ἀέϑλων ρίοπο 
ἱπέοσραπσαηῦ ΑΒΕ ΝΜΠΤΙΣΡ Τὺ, --- οοπιμηαίο αοῳ ΑἹ. Ορ. ἢ -- ποὴ ἰμίοτρ. 
ἘΒΑΟρΖημ'ν Βο. [| [16 δῆμον Βιγ αν [{0 -σαις [Α]Βᾶροῦ Ρυ.. Ηγ." -- 
σας τοῖ!. [[ λόγῳ(ω) ΑΒ[Ο]ΠΕΒΟΙ ΜΝΟΡΟ[ΓΕ]ΟΥΧΖΡ Δα Σει (δι. Υ οι) 
Βὺ.Ἑ -- λέγω Π -- .ὄγε Σαΐϊηο φεμ'νω ανΆΠ) Ζυδὺ [τ,γ.] ΑἹ. ο. Ἐς [{ ροβὲ 
λόγῳ ρΡίοπο ΑΕΔΟΝΥ͂ ΒΌ. --- ποὴ αἶδε. ΒΗ ΕΕΡΟΘΖ ΑἹ. Ηι. --- οοιηπιαίο ἴ Ἠὶ. -- 

οοΪο ὅν. -- ἀφ γ}}}. τη88. ἢ. 1. [{ωῳωαἰτεῖ ΑΒΑ. ΕΝΩΘαληοφδαςμ'ν σ΄ω" Ηρ, -- 
αἴτει ΒΡΟΟΕ 2109 ΒΗ ΖΠΣΙΞ ὅϑιι.Ἐ -- αἴτει ΑΟΥ̓Γ --- ἔτει ΡΟ  ΟΔ60 

οαπὶ Εαβίδίῃ. 381, 27. οἱ Οτορ. ον. 927. --- ἄλτει Ιζοοπο Βο. μι. (Βᾳ.) 

Ἰάριιααθ τρίογξιιν. 6856 ἴῃ οοά, Εορ. ατορ. Οου. 1.1. --- αἰτῶν Ηΐ. ||- 18 ἄλσει 

ΟΕ -- ἄλσει ἘΕ᾿, οὐ τοῖ!. ---- ἔμμεν οοηΐ, Ηπι, --- δοῦναι βῖγθ αἰεὶ οοηϊ. 1.6. |} 
σχιερὸν ΟΟΝΟΡΟΩΘΩ8ς ΑἹ. -- σκιαρὸν ΑΒΕΒΟΓΜΕΥΌΧΖΗΣΙΡΔΊ τορος. 
Βο.Ἐ [|| στέφανον τ᾽ ἀρετὰν ΑΒΤΘΟΙΟΟΘΥΤ ΔΙΞΙ Βὺ.Ἐ --- ἰά. (564 τῶν) ΟΕΕΝ 

ἈΖΗΣ --- ἰά. (βεἃ τὰς) Β ἡ Χαζηδφωμ'νῬερ' σ΄ ' Δ]. Βο.ἕ --- 4, (04 ταῖς) Μ 

ὥν'ο --- τ᾽ ἀρετᾶν στέφανον Βρ.52 [[ 10 αὐτὼ Α.Β,ΠΕΕΊΓΥ αἴπᾳ Βο.᾿ -- 
ἰᾷ. (86 ' βαργα) ΟΟΟΘΖΣ (οαπὶ ρ]. ἀντὶ αὐτοὺ δωρικόν ἴῃ (2) --- αὐτῶν Α, 

(μοη Α,) νἱοβθ --- αὐτῶι αὶ --- αὐτῷ [Β]ομ'ν΄ ΑΙ. Μη.Ὲ (οαπὶ 6]. Το]. αὐτῷ 
τῷ ηἡραχλεῖ) {{|ἅγιασϑ. ὈΧΓΠζη 
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ε 5 5 ἕζ 

20 ἑσπέρας ὀφϑαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνω, 
3 Ι 

Αντ. β. 

νΝ “ αν ε ι 7 Α δ᾽ ε “» 

καὶ μεγώλων ἀέλων ὥγναν χρισιν καὶ πενταετήριο ὡμᾷ 

ϑῆκε δαϑέοις ἐπὶ χρημνοῖς ᾿Αλφεοῦ᾽ 

ἀλλ᾽ οὐ κωλὼ δένδρε᾽ ἔϑαλλεν χῶρος ἐν βάσσαις Κρο- 

νίου Πέλοπος. 40 
’ “ ; τα “» “, 7, ε “ 

τούτων ἔδοξεν γυμνος αὐτῷ κἄπος ὀξείαις ὑπακουέμεν 

αὐγαῖς ἀελίου. 
᾿ αν .5 -" ’ δ “ 

Ὡς δὴ τοτ᾽ ἐς γαῖαν πορεὺεν ϑυμὸς ὥρμα 45 
3 ἵ 
Επσ. 8. 

Ιστρίαν νιν᾿ ἔνϑα Λατοῦς ἱπποσόα ϑυγάτηρ 

δέξατ᾽ ἐλϑόντ᾽ ᾿Αρκαδίως ἀπὸ δειρᾶν καὶ πολυγνώμπτων 

μυχῶν, 
Φ'Ἢ 9 5 7 3 ,ὔ “ τὶ ΟΡ; ͵ 

εὖτε νιν ἀγγελίαις ΕἘὐρυσσεος ἐντυ ἀνώγκχα πατροϑεν 50 

20 μήνη ἼΣΣ ΟΡΟῸΧ - μῆνα λορᾳ --- μῆναι {1} --- μήνα Α[ΒΙ]ΟΡΟΕΕ εἴα. 
ΠΠ 2] μεγαλαν Α --- μεγάλων γ6}}. οὕπι Ῥαταρην. Ὁ (π ΑΒ ἡ. 8. Ρὴ) Ι! ἁμαῖϊ ὍρεχΧ 
Ωαζηιοφα: (Μοβοθορα]θῖ) ΑἹ. Βῃ. Δάν. Το. Βε. --- ἀμα ἢ --- ἅμα Σ --- ἁμὰ γνοῖι, 

Τοπι. Τυῖοὶ. Ηο. Ορ. 5ι.Ἐ Βύ.Ἑ --- ἁμᾷ Ηγ. τοοῖο. Οἵ ΑΒ. Ὁ. Ὁ, 212. [22 ζα- 
ϑέαν σ᾽ --- ζαϑέον 7469 [|| ἀλφεοῦ οἴηηθβ [| 23 δένδρ᾽ ΠΟΣαηο --- δέν- 

δρε᾿ ΑΒΟ εἰς. [{| ἔϑαλλεν; Α --- ἔϑαλλεν ΟΕΚΑΧΖΞΗΣ τορος. Ηπι. Βὺ.Ἐ --- 

ἔϑαλεν ΕΠ ΑΙ. --- ἔϑαλλε, Ν - ἔϑαλλε ΒΟΟΡΟΥΙΓΓΔΊ Βο." -- δέν- 
δρεα ϑαλλε(ν) ἴῃ ἢμ]10 πη8. [{ὖὃΟ οτι. ἐν Ῥ 50]ι5 --- παδϑηΐ ἐν τϑ]]. (οἰΐατη Ο) 

Ι βάσαις ΑΚΟΝΖ --- (βήσας, βήσαις ἴῃ 56}. Α) --- βάσσαις τεῖ!. 424 ἔδο- 

ξεν ΑΖΞΩαδοϊηιηοδωςμ'ν τ΄ ΑἹ. Βὺ.Ἐ --- ἔδοξε ΒΟΠ[ΕΕΜΝ]Ο.Ρ[Ο]ΒΌΓΥ 
ΧΓΔΙΠΊΣλῳ Βο.Ἐ [|| ἀελ. ΑΟΞΞ ὅν. Βρ. (ἢ Ο᾽ ἀιϊλ. πἰβὶ [8Π1ου) --- ἀλ. Ὁ 
ἘλοΡ κορα -- ἡλ. ΜΝΙΠ} -- ἀλ. ΒΕΡΟΈΡῬοαι Ὁ ἢ ΒΥ ΧΖΓΙΔΊΠΣζηοαμ'ν' 
[τ6}}.} ΑἸ. Βο.Ἐ [{ 25 πορεύεν Α Ῥπ. Β6. ΗΥ. --- πορεύειν το}]. --- βορείαν 

Π πὰ Ο 58ὺ0 1ἰΐοτα ς γοοΐβ ϑυμὸς αὶ Ἰΐογα Ἰϑίογο νυἱάθίαν [} ὥρμα 

Α (θαπὶ 6]. ἐκίνει) (Βῦ.) Ηὖ. --- ὠρμαιίν᾽ ΠΣ --- ὥρμαι[ν᾽ οταπα8 το]! || 
20 ἰστρίαν νιν. ΑΒ.ΟΘ ΒΕ Ο.ΝΟ ΡΟ. ΕΟ ΖΞΗΙΣν βϑιη.Ἐ ὅν. Βρ. -- 

ἰστριάν νιν. Ὄνο ΜΡΔ --- , ἰστρία νιν (Αὐϊδίαγοι,. ἴῃ 0. 4) ἴῃ πα]]0 τηβ, Ηΐ. 
--ς ἰστριανήν. Β5ε8 5 ΧΖ,Σα ἡ Ωαϊηιποηεμ'ν' σ΄ω’ [16]]. τοος.] ΑἹ. Κο.Ἐ || λα- 

τοῖς Σ [|| ἱπποσία Νόοφες [1 21 δέξετ᾽ ΟΖΊΣΗ -- δέξατ᾽ [ΑΒΟ]ΌΈῈΕ εἰς. || 
πολυγνάπτων (Ἔκ φμ'ν'σ΄ω’ Ἀο." (Τιῖο].) ---- παλιγγνάπτων Ναας --- παλιγγναμ- 

πτων ΝΡΟΪΠΠ --- πολυγνάμπτων το}}] ΑΙ. Μῖν, 85:.} [{||28 μιν οπιπα5 (θοη- 
βίαῦ ἂς 28) -- νιν βουρβὶ || -σϑέως Μ50 3 ΖΓἘ --- -σϑήος Π 
τυε ἀν. Ζ 



42 ΟΛΥΜΙΠΟΝΙΚΑῚ Τ΄. 

“ιρυσόκερων ἔλαφον ϑήλειαν ἀἄξονδ᾽, ὧν ποτε Ταὐγέτα 
40 ἀντιϑεῖσ͵ Ορϑωσίᾳ ἔγραψεν ἱεράν. 

Στρ. γ. 

τὰν μεϑέπων ἰδὲ καὶ χκείναν “χϑϑόνα πνοιαῖς ὄπιϑεν Βορέα 59 
ψυχροῦ. τόϑι δένδρεω ϑάμβαινε σταϑείς. 

» κ “ ΕἾ ’ κ᾿ , 
τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἐσχιεν δωδεκάγναμπτον περὶ τέρμα 

͵ 

δρόμου 
[ “" Υ ΕἸ ͵ ε ᾿ ολ 5 

ἵππὼν φυτευσοι. Χαὶ νυν ἐς ταῦταν ἑορτῶν ἔλαος ἄντι- 
᾽ 7] 

ὥεοισιν νίσεται θο 

Ἂς σὺν βαϑυξώνου διδύμνοις παισὶ Λήδας. 

29 χρυσεόχερων Α --- χρυσόχερον ἤβᾳ --- χρυσόκερων τ6}}. [ 9ήλ. 

ἔχ. ΟΝ {|| 830 ὀρϑωσέᾳ(α) ἔγρ. οπηπθ8 τηβ8. Α]. Βο. ἢ --- ὀρϑωσίας ἔγρ. Βα. 
οὐ ΑἩ. οοηϊ, --- οεὀρϑωσέᾳ““, ᾿πέγραψεν, , ἱράν“Η᾿. Νόοη οραβ. Υ᾽άς δὰ 

Ο. ΧΙΠ, 84. [} ἔγραφεν ΟΠ ἕερὰᾶν ΑΒΟΘΕΕΟΝΝΟΙΡ 3 Ο]ΒΌΥΖΕΔΗΣ 

αἰηοφρ'υτα ϑιη.Ἐ --- ἱρὰν ΩΩ9“μνίω ΑἹ, Ἐο.Ἐ Βὺ.Ἐ ΟΥ̓ δὰ Ρ, ΤΥ, 5. {} 

31 εἶδε ΑΒΟΙΕΕΟΜΟΘΗΌΥΧΖΙΔΗΣ αλίέκα πποφα ΑἹ. --- ἴδε ΟΡ. ὨΝ[δοῆ 
ἀν [9ΊμνΊσἼ Ηο." (φαμὶ οἱ. ὙΠΟ]. διὰ τὸ μέτρον) [| καὶ κείναν Βό." --- 
κἀκείνην ΟΒ ζδοῦ --- χκἀχείνησ. Σας --- καἀχείναν Ζ 8ι:. --- χκἀκείναν ΑΒΌΕΕ 
εἴς, τθοο, ΑἹ. Ηο.Ἐ || πνοιαῖς ΑΒΙΟΠ.ΟΝΟ.Θ . Ἐρο ΟΥΧΖΡΔΞΙΗΣΩΘαζηοςς 
αξμ'ν' σ΄ ΑἹ. Βρ.35 οαπὶ ατορ. ον. 920 (99). --- πνοαῖς ΕΕΜΗΔς --- πνοιῶν 
459 --- πνοιὰς ω' Εο.Ἐ (πμ]]ὰβ. αἰΐαβ πὰ8.) [|| ὄπιϑεν ΑΟΕΕΝΜΟΓΡΊΘ ρος [α] 
ϑ.Ἐ οαχὰ τ. ΟοΥ. 1. 1. --- ὅπιϑεν α --- ὄπιϑε ΒΡΟΟΤΥ͂ --- ὄπισϑε Βς 

αξ --- ὄπισϑεν Πα. ΝῸ  ΧΖΓΔΙΗΣκζηοφμν'σίω’ ΑΙ. ΗΟ.» ΟΥ̓́, δᾶ Ο. Π,, το. [} 
βορέαο Αἴπ οὐπὶ οοἀᾶ, ατ, (οὐ. 1]. 1. --- βορέου ΟἿ) 9 ΝΙΙΔ5 --- βορέα [Β]ΕΠ᾿ 

[6] οἷς. {| 32 δένδρεα ϑάμβαινε Α (ἰάοπι οοηϊ. Βρ.) --- δένδρεα ϑάμαινε ΟΡ 
--π- ἰὰ (Θοᾶ ϑάμενε) Π)4ς --- ἰὰ, (βο4 ϑαύμενε) ΟροὮρς --- ἰὰ, (βεὰ ϑαύμενα) 

(κς --- δένδρεα ϑαύμαζε ἃ (6 οἰο584) --- δένδρε᾽ ἐϑαύμαινε ἘΡ -- δένδρεα 

ϑαυμαίνει Βῦ.1 --- δένδρεα ϑαύμαινε ΒΕΞᾺ (αὶ οἷς, τορος. ΑἹ. Βο." Βό.5 Ἐ --- 
δι ϑαύμανε ΚΥ. --- Ῥαιάρην. ἐξεπλάγη ὅθι. Β --- ἐϑαύμαζε Οοπιπι. ΜΟΒΟΝ. 
εὐ ρ]. Α. Οὗ Ν. ΠΙ, 50. {38 μιν Α. --- νιν οπιπα8 το}. ἔσχε ΑΒΟ 
ΠΕΒΟΓΜΠΝΙΟΥ ΡΘΕ ΧΖΣΠλῳ Μιυ. 8ιε. --- ἔσχε, Γ΄ -- ἔσχεν ἀπομ'ν’ 
ἴτ6}}. γθος.} ΑἹ, ἢο. Ορ. ὅ1:.Ἐ {0 δωδ. Οπιη68 --- δυωδ, (Β5.) πΌΠῈ5. [0 - απτὸν 
ΕΝ ΟΕ ομίνσ 'σ΄ (ΤΥ]ο}.) --- γἄμπεον γ6}}, ΑΙ, ο.Ἐ [{ δὲ (Θπο ες.) ῬΩ5 --- δὲ 
0. -- τὲ υ - οἱ. (Α --- περὲ ομπθ8. ΤῸ]. (Θἔδτη Ο»Ονῳ"). || δρόμαν Μ 
|| 84 καὶ νὺν νοίέ. ὙΠΟΙι. ἄπο ΑΙ. Βο.ἢ --- καί νυν αμ'ν' ὅϑιη.ἢ ] εἰς 

Α ὁοῃέτα τἰϑατῃ ῬοθίαΘ || ταύτην ΠΙΜΧΓΔΗΣ {{ ἑορτὴν Οἱ --- ἀρετὰν Υ! 
-- ἑορτὰν ΟΕὟ, τοῦ]. || Οἴλ. Ζ Ὁρ. [{ νέσεται Α.ΒΙΟΘΕΕΟΟΝΡΟΕΥ 8Βς.3 
- νίσσεται Α.ΧΖΙ.ΔκοΣαΡρο ΑἹ, οι -- νήσεται ΓΔΡΟΙΞΙ͂ΙΣ --- νείσεται 

ΜΡεὶ --- νείσσεται αἱ ξηπιοφαθ'μ'ν'σ’ [[ 35 διδύμοις ΑΧν χοεμ'ν' ο΄ σ΄ Βο.ἕ --- 
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ἾΑντ. γ΄. 

τοῖς γὰρ ἐπέτρωπεν Οὐλυμπόνδ᾽ ἰὼν ϑαητὸν ἀγῶνα νέμειν 65 

ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι καὶ ῥιμφαρμάτου 

διφρηλασίας. ἐμὲ δ᾽ ὧν πᾷ ϑυμὸς ὀτρύνει φάμεν Ἔμ- 

᾿ μενίδαις 
Θήρωνί τ᾽ ἐλθεῖν κῦδος, εὐΐππων διδόντων Τυνδαριδᾶν, 

ὅτι πλείσταισι βροτῶν 7Ὸ 

40 ζξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχιοντωι τραπέζαις, 
Ἐπ. γ. 

εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσοντες μακώρων τελετάς. 

εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεώνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέ- 
στωτον" 75 

νῦν δὲ πρὸς ἐσχατιὰν Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκώνων ἅπτεται 
οἰκοϑεν Ἣ ρακλέος σταλᾶν. τὸ πόρσω | δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς 

ἄβατον 

διδύμμοις απηβ8ο --- διδυμεσι ἘΠ -- διδύμοισι ΒΟΘΕΟΜΝΟΡΟΌΥΧΖΓΙΔΕΙ 
ΠΣΩΩ ΛΙ. ---- διδύμνοις (1π π0}10 τη8.) Ηπη.3 Βὺ. [| παισὶ διδ. 5 (9) 

90 ἐπέτραπεν ΑΒΟ᾽ ΠΣαϊηοφμ'νίω’ [16]]. τοοο.] Βο." --- ἐπέτρεπεν ΟΕ. 

ἘΘΜΝΡΟΒΌΥΧΖΓΔΕΞΩΣς ΑἹ. [] ὅλ. ΝΟ ΑΙ. --- οὐλ. ΑΒΟ εἰς. ||] 31 τε Α --- 
οτβ. ΟΧ -- τ᾽ τι}}]. [ἀρετὰς ΑἸΈ ΟΙτφ --- ἀρετᾶς Α515 το}]1. {{ περὶ ΣΡ 
Πῖο -- οτα. Σ6 -- πέρι γαῖ]. Οἵ, Ο. Π|, 84. {{|38 διφραλ. ΔΙΙΣΖ»- --- 
διφρηλ. το}}. [|| ἐμὲ δὲ ὦν Α, --- ἐμέ δ᾽ ὦν (ραποὶ ἐμὲ) ΑΒ εἰς. [πᾳ οα 
ΕΝ Ξ πὶ δα τ πὲ ἡ) Β΄ -Ξ- τῷ Ὁ. -Ξ πᾶ:- ᾧ Ξξ σὰ 

ἈΡΟΘΒΝΟΡΟ.ΌΧΡΓΗΣ,μσ' --- πῇ βῖνθ ποῖ Αδο) --- οτη. πὰ Μ --- πὰρ 
πηλς Βὺ." -- πα Ζαηνομίν'ω! ΑΙ. Βο." Κγ. Βρ.1 ὅν. -- πᾶς Βα.3 --- ἔμπα 

Ην. (ρτο ὦν πα). ΑἸοββδθ ποὺ ΑΕΙΣ --- πὴ πη Νύμν' --- περισσόν Ν --- 

ἄργον Ῥ αιδ6 ρΡοτάποηϊ δᾷ πᾳ. Αᾷ πὰρ Ῥουηοῦ ρ]. παρακινεῖ ἴῃ. πα [390 κῦ- 

δος γ᾽ Α [[ τυνδαριδὼν Ν᾽ [40 ξεν. ΑΒΙΟΘΕ ΕΞ ΟΜΝΟΡΟΕΠΥΧΓΔΗΣ Αἰ. 
Βο; --- ἕξειν. Ζαζηοην' μ'ω΄ [τ6}]. τοος.] Βο.Ἐ [| 4] φυλαττ. ΠΣ [| 42 ὁ δὲ 

ΤΣ --- δὲ (βῖπθ 6) σγ}]1, [| αἰδοιέστατος ΑΝΟΖδοηλο --- αἰδοιέστατον ΒΟ. 

ΒΕῸ εἴς. [043 δὲ ΑΜΟΡΟΓΔΗ (οαπι ὅ.ῃ. ΑΒ) Βο; ὅν. --- γε ΒΟΒΕᾺ 
ΝΟΔΘΒΑΌΥΧΖΣ τορος. ΑἹ. Βο." (οαπι ὅθι. ΟἿ οὖ οπιπι. Μοβοβ.) [} 

44 ἡρακλέους Α οοπίτα ἀϑὰπὶ ροοίδα [[ἠ στηλὰν ΑΒ.ΟΧΖαζαοποημ'νω ΑΙ. 
Ηο.ἢ --- στηλῶν Α"ΜΟΐζρο --- σταλῶν Ν --- σταλὰν ΟΠΕΕΟΡῸΠΥΓΔΕΞΣΠ 

Βῦ.Ἐ [Ιη ρμαγᾶρῃγ. 5.9. ΓΤ τῆς στήλης Ἰορίταγ. [[ἠΩ πρόσω Β,ΕΝ, --- πρόσσω 
Μ --- πόρσω τΕ}}]. (εἴατα ΒΝ) []| ἐστὲ Α[Β]ΟΝ Με. --- ἐστι σ΄ --- ἔστι 
ΜΟΖΣομ’ν' [τ6}1] ΑἸ. Βο. ἢ Βι.. Ἐδβι οοραϊα, 

διιότοτηβοη, ΡΙπάδγ. 9 
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4ς κἀσόφοις. οὐ μὰν διώξω" κεινὸς εἴην. 

45 κἀσόφοις οπηπο5 [οὐ μὰν βοτῖρεὶ οὰπὶ ΤῊ. --- οὔ μὴν (δὴ βαρτα μην) Α 
- οὐ μὴν Σ --- οὐ μὴν ΒΟΡ[Δ 9] αξποφμ'ν'ω! [τ6ὲ}}. τοος.] Ηο.Ἐ (οὰπι ο. πὶ οὐ μὴν 
ἀντὶ τοῦ οὐδαμὼς) --- οὐ νιν ΟΟΝ --- οὐ μιν ΠΕΕΟΟΓΡΊΟΌΥΧΖΓΠΩ ΑΙ. Βο.- 
Ορ.ὰ Βτια Βῦ.Ἐ (οαπι οἱ. Ὁ αὐτὸ τὸ πόρσω) --- οὐ μὴ ΜΙ, {{ κεῖνὸς [74 0, Βο, 
ΟΡ. (ουπὶ οἷ. ἃ χιενὸς. ἐχεῖνος ὁ ἀνήρ.) --- κεῖνος Πθδοοτα ---- χοινὸς ΟΔ. ΒΡ} --- 

κεινὸς ΑΒΟΏρς-ς εἴο. ΑἹ. Βυ. Μυ." {{Ἠεἴη ἃ ξϑῃ, Ἰθούππι θβεβα ραΐαηε αυΐάδπι. 

Βα 86 γ. τέλος ϑεοξενίων. ἘΕῸΒ --- ὕμνου τέλος ϑεοξένια. Γ' --- τέλος 
τοῦ παρόντος ὕμνου. Υ -- ὕμνου τέλος ϑήρωνος, αν “-- ὕμνου δευτέρου τέλος 

Θήρωνος. μ'ν'΄ --ο Ὡὰ]11ὰ βαῦβοῦ. πὰ ΑΒΟΌ οἰο. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ΦΑΥΜΙΔΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑΙΩΙ 

ΑΡΜΑΤΙ. 

ΣΤ ΟΡ ΒΑ 6. 
ΙΑ ἜΞ- 

χε Ὅτ τὰ π΄ τ τε Ὑπὸ νὰ Θὰ πω 
’ 

“ ’ χ , Ξ-Ξ 
Ξ ς ἀκ, “--Ὁ Ἐπ» τ ππ' τπ- τὖ. “- ἈΦ στ εὐὐὐτὸῶς 

ω᾿ἶ|μ “τι Ὡ“ΜὩΦῳᾺΩ 

"Ἕ-᾿ "Ὡ, 

[η561, Ψάμμιδι κ. ἅρματι. Α --- ψαύμιδι κ. ἵπποις, ΟΕΑΝΟΟΥΧΖΙ 
αποφυΐν' [τ6}1. τοος.] ΑἹ. Εο.Ἐ --- ψαύμιδι μαχαρίνω ἵπ. νικήσαντι. Ν --- ψαύ- 
μιδι χαμαριναίῳ (καμαρίνῳ Β) ἵπ. νικ. τὴν ὀγδοηκοστὴν δευτέραν ὀλυμπιάδα 

τεθρίππῳ. παιδὶ ἄκρωνος. ΒΠΈῈΡ (β6ῃ. Τ αὶ οβ᾽ οβϑὲ ρτὸ πβ) --- ἰᾶ. (564 
ψαύμι) ΔΙΠΣ --- ψ. κ, ἀπήνη. Βῦ.Ἐ (π΄ π]10 ταβ.) 

8. Ἐ 



36 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ΣΤρ. 

Ἐλατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς ἀκαμαντόποδος Ζεῦ" τεαὶ 

γὼρ ὧραι 
ὑπὸ ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς ἑλισσόμεναί μ᾽ ἔπεμψαν ς 
ὑψηλοτάτων μάρτυρ᾽ ἀέϑλων. 
ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων ἔσαναν αὐτίκ᾽ ἀγγελίαν 

ς ποτὶ γλυκεῖαν ἐσλοί. 
ἀλλ᾽, ὦ Κρόνου παῖ, ὃς Αἴτναν ἔχεις, το 
πον ἀνεμόεσσαν ἑκατογχεφάλα Τυφῶνος ὀμβρίμου, 

Οὐλυμπιονίκαν δέχευ 
ῳ ἵ »"» 

Χαρίτων γ᾽ ἔχατι τόνδε κῶμον, 15 

Ἰ τεαί γαρ ΟὉ -- τεαί γὰρ Τ' --- καὶ τεαὶ γὰρ ΜΙ [| ὧραι τηβ8. οἱ 
εἀᾷ. οὔπὰ ϑὅοῃ. ΑΒ (ἄθ ἐοιῃρουϊθαβ ΙοΥἱβ δβεν!β ἰπβῖο διηθῖδα γραθαπεθαβ; 

εἰ. Ν' καιροῦ -- Ὧραι 88. Βῦ.13 {||2 ἔλ. ΕὙΠΙΙΣΣ --- ἐλ. τεῖ!. {{Ἀἕλισ- 
σόμεν᾽ αἵ μ'ν΄ {|| μ᾽ ἔπεμψαν οπιπεβ [[ἰ 4 ξείνων οππα8 [ πραττόντων 

Α -- πρασσόντων τεῖ!. (εατα Δ.) [ 5 ἐσλοί ΑΒΕΕΟΡΟΥ[Χ]μΌ- 8ιὲ. Ηγ.3 Ἐ 

ἐσϑλοί ΟΟΝΟΒΟΌΖΙΜΔΊΓΞΗΣακηοφαμ' ἐς ν' σ΄ [τ6}]. τοος.} ΑἹ. Βο.Ἐ 81. Ἐ "ἢ 
θ ἀλλὰ χρόνου ΑΒΡΕΕΌΜΟΙΡΟΘΕΓ ΥΧΕ ΖΡΔΈΕΣΠΩαζεηιποφα ΑἹ. (οατα ρᾶ- 
τᾺΡὮτ. ἴῃ ὅ.ῃ. ΒΟ) --- ἀλλ᾽ ὦ κρόνου [ΟἸΝ ΧΡ μ'ν'σ΄ Ηο.Ἐ (οὰπι ῬΑΥΑΡΉΓ. 
ἴῃ 80. ΑΤ' εἰ Οοπῖπι. Μοβοῆ.) --- ἀλλ᾽ ὦ χρόνιε Ἰοπιπᾶ σόα. Νίοβοϊι. ἴῃ 
Βο. 5οἷα (ποῆ ἰπ ἀφ, υδὶ πα]! πὶ δϑὲ Ἰθιπηα, ἀξ πθο ἴῃ μίν, υδὶ ἀλλ᾽ ὦ χρόνου 

Ἰορίταν) 1 1 ἵππον ΑἸ ΑΟΝΥ͂ ἱφ -- ἵππον Οζας -- ᾽ΐπον Ὦ --- πον 6. 
4205 --- ἵπον ΒΕΕΜΟΙΡΟ. ὈΧΖΓΙ[ΔΊΠΣαζρεμ'νςσ] ΑἸ. ΒΟ. {{ωΩἀνεμ. ΑΒ 
ΟΡΕΕΟΜΝΟΟΡΟ [Β]Ό.ΧΖΓΙΓΔΈΞΣΠΩ ΑἹ. Βὺ.Ἐ -- ἡνεμ, αἰποφυΐν [τ6]]. 
τοςς.] Εο." [-όεσαν ῬΠῚ {|ἑκατογίκεφάλα Ααοζὺμ'ν' πο." --- ἕκατογ[κε- 
φάλου ἤκαᾳ --- ἑκατοντακεφάλου ΗΒ --- ἑκατοίκεφάλα Ν --- ἑκατονίκεφάλου Ν 
-- ἑκατόνἰκεφάλα Ὁ --- ἑκατονίκεφάλα ΒΟΘΕΕΘΡΟΌΥΧΖΓΗΣ ΑΙ. {| ὀβρ. 
ΑΒΌΘΜΝΟΡΘΥυϑηοφμίν' [α]. τοος.}] Ηο. ἢ Ηπι. --- ὀμβρ. ΟΕΕῚΡ[Β]ΌΥΧΖΓ 
ΔΞΠΣΩαΐ ΑΙ. Βὺ.Ἐ || ὃ ὀλυμπιονίκαν ΑΒΟΘΕΕΝΟΡΟΌΧΖΓΔΗΣ ΑΙ. --- 
ὀλυμπιονίκαᾶν αὶ --- ὀλυμπιονίχᾶν Ὑ --- οὐλυμπιονίχαν αξποημ'ν' [τ6}]. τορος. 

Βο." Βα." -- οὐλυμπιονιχᾶν (οοπὶ. Βῦ.) Βα. -- οὐλυμπιονίκα (οοπὶ Βῦ.). 
Πθοῖς δοοιβαϊν πὶ ΠῸΠ τηογογαῦ Βῦ. Εδβὲ ὀλυμπιόνιχον ἴπ ΡΑτΑΡὮγ, ὅοῃ. ΟἿ 
αἱ ΑΒ Βο.Ἐ ὀλυμπιονίκην. {{|ὺ δέξαι Α.ΙΒΙΟΘΕΕΟΜΝΟΙΡΟ ΕΟ ΥΧΖΓΔΕΞ 
ΤΙΣ ΑΙ. (ῃ Ῥ οὔπὶ 5]. δέχου) --- δέκευ Ω(ϑ)αζηοημ'ν' αΡ [τ6}}]. τϑος.}] Εο. Ἐ |} 

90 χαρίτων γ᾽ ἕχατε α -- χαρίτων δ᾽ ἕκατι ΥΓ -- χαρίτων Θ᾽ ἕκατι ΒΟ. 

ΕΕΟΜΝΟΡΟ ΧΖΔΞΗΣΩ Αἱ. --- χαρίτων ἕκατι αἀ[η)οφμ'ν' [τ6}}, τεος.] 
Βο.Ἐ || τὸν δὲ ΠΜ [] καὶ ὦμον Ο"ς --- κῶμον (Ρο τρ}}, 



ΟἹ ΜΡΙΑ ΤΥ. 47 

᾽Αντ. 
, , 3 ,ὔ τ “ ὁ ) 2 

το χρονιώτωτον φάος εὐρυσϑενέων ἀρετᾶν. Ψαύμιος γὰρ ἵκει 
ΕῚ 7 « » ) Ἁ 7 » ) 

Θέων. ὃς, ἔλαιᾳ στεφανωσεῖς Πιςσάτιδι, κῦδος ορσῶϊ 20 
] 7 ᾿ 27 

σπεύδει Καμαρίνα. ϑεὸς εὔφρων 
δ εν 5 -“-"ὦν 5 ,ὕὔ ἥ 7 

εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς" ἔπει νιν αἰνέω μώλω μὲν 
“ ς » , 

τροφαῖς ἑτοῖμον ἵππων, 
7 2) τις χιαίροντά τε ξενίαις πανδόκοις ᾿ς 

ν᾽ - 7 ͵ » ᾿ 
καὶ πρὸς ἡσυχίαν φιλόπολιν καϑδαρζξ γνώμᾳ τετραμμένον. 

"» Ἷ “. “ 7] 

οὐ ψευδεῖ τέγξω λόγον" 
) “ Ὁ 2 

διώπειρώ τοι βροτῶν ἔλεγχος" 30 

“ “» [ἘΞ 

ἅπερ Κλυμένοιο παῖδα Επ. 
7 »“» 

20 Λαμνιάδων γυναικὼν 
“, 3 2 “ 

ελυσεν ἐξ ἀτιμίας. 
ΤΑΣ » Ε) “ ͵ 

χιρλκεοισι δ᾽ ἐν ἔντεσι νικῶν δρόμον 35 

10 ὕμνον χρονιώτατον. φάος Α (ρίοβϑα ᾿ηέτιι858) [| εὐρυσϑενὼν ΕΡῊ, --- 
εὐρυσϑενὰν Ν --- εὐρὺ σϑενέων ἢ [| ἀρετῶν ΝΖὝᾳθ [| ψαύμιος ΑΒΙΟΌΕ 
ἘΘΟΡΟ[Β]ΓΓΊΔΙΞΗΙΣΩ αδομκίποψα ΑἹ. Ηγ.Ἐ (Θαπὶ ο]. ἴῃ Ὁ ἰωνικέν ἐστι) 

--- ψαύμιδος Ζμν' σ  9ΊΘν (Τιῖο].) Βο." --- 6 ΝΝ υ. 1. {|| ἵχει γὰρ Ο, 
(ρατάρῆγ. ὅ.ῃ. ΒΟΌΣ) --- γὰρ ἕκει γ6]1. --- τε νίκας Ηἰ, [| ἔκει Ο) -- ἵχει 
ΒΙΕΔΟΟΊΝ ΡΟ. ΧΡΔΞΗΣΩ ΑἹ. Βύ,Ἐ --- ἤχει ΑΟΜΈΥ: Ζαζηοημ'ν' 
[γ6}1. τθος,] Βο: Ἐ --- ἥκει Εροῦ [0Οῷ3Χ12 μακαρ. ΜΟ --- μαρ. αἢ --- καμαρ. 
τ6}1, [}ὅ-ἰνᾳ [Β]ομ'ν΄ ΑἹ. Μι. --- ἕνα οπιπο8 γ6}1. [[[ἔμφρ, ΤΙ -- ἔφρ. Ν 
- εὐφρ. τοὶ]. || 13 νιν ΑΟΝΧΖ (οοηϊ. Βῦ.) --- μιν ΒΗΕΒΟΟΟΌΥΓΗΣαῖ 
ποηωμ'ν' [τ611.] ΑἸ. Βο. [| 14 ἑτοῖμον ΑΟΙΝ ΑἹ. Βο." Βὸ.Ἐ --ς ἕτοιμον ΒΟ 
ΒΕΟΜΟΡΟΌ.ΧΖΓΔΗΣ τορος. Οχ. Ηγ. Βο. {Ἀ7ἠ15 ξεν. ΑΒΟΘΕΕΟΜΝΟ 
ΡΟ[ΓΒΙΟΥΧΖΓΔΠΕ Ρν. Βὺ." --- ἕξειν. Σ τϑος, ΑἹ. Βο." [{|Η:ἃ16 ἡσυχίαν 
ΟὨΠΩ68 81 τη88. ΔΑ]. Βο.Ἐ --- ἀσ. Ηγ." -- “Ασ, Βρ.2 {{| φιλόπτολιν Α 50- 
18. ΟἿ, Ο. 11,7. {{|γνώμῃ() ΓΔΙΙΣαΐποφα --- γνώμᾳ(α) νοῦι. Τιῖο]. ΑἸ. Βο.Ἐ [} 
τεϑρ. ΟΡ. Μυ. ὅι. {{ 11 ψευδεῖ Ὁ, --- ψεύδει Α.Β...ἘΞΈΜΟ.Ό. ΧΖΙΓΙΣζδοη 

οηων' -- ψεύδες [(]Ν 3 Ο[Δ 9]αζρομΊσἽ ΑΙ. Βο.Ἐ || λέξω Ν --- τεύξω Σ --- 
τίγξω ΤΠ --- τέγξεω Α.Β.0 εἴς. {{|19 ἅπερ (βῖπθ καὶ) Α1)ες ΝΖ τεος. Πο.Ἐ --- 
ἥπερ Ὁ, --- ἅτε Ὁ --- ἅπερ καὶ ΒΙΘΡΟΚΕΟΜΟΡΟΘΕΒΟΌΥΧΓΔΈΣΩ ΑΙ. --- ἅπερ 

κείχλυμ.) Π --- ρδιδαρηγ. Α μαροὲ καὶ, ραγαρῃτ, Β ποῃ μαθϑῦ καί, [0ωῳ20 λη- 
μνιάδων Θ.Ζ, [|γυναικᾶν ὅς [22 χαλκέοισι ΑΒΟΠΕΘΙΜΟΙΓΒΙΧΖΙΔΙΞ 
ΤῚΣ Βτ.α Βύ," --- χαλκέοισιν (οπιΐῖβδο δ᾽) Α, --- χαλκέεσσι Ἐ' --- χαλκεοῖσι 

ΥΩ ΑΙ. --- χαλκείοισι ΝΡ --- χαλκοῖσιν (β6ἃ ΠΟΠ Ομΐβ80 δ᾽) σ΄ Κο." -- 



38 ΟΛΥΜΠΙΌΝΙΚΑΙ Δ΄. 
, ς , Α , ΓΕ, 
ἔειπεν “γψιπυλείᾳ μετὰ στέφανον ἴων" 

4» “ 

Οὗτος ἐγὼ τωχιυτᾶτι᾽ 
»" δὲ νι μ, 25 “ιεῖρες δὲ καὶ ἥτορ ἴσον. 

Γ Ἀ ᾿ ,ὔ ΟῚ 5 ͵ Α 

φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶ 40 
Υ Α Ἁ 

ϑαμάκι παρὰ τὸν ἁλικίαις 
5 ͵ 

ἐοικότα “χιρόνον. 

χαλκοῖσι αποφίαϊηιδον)μ'ν΄ δι. --- χαλκοῖς πὶ --- χαλκέοις α,0,0 Ὁ,2, -- 

χαλκείοις Ο,Ἐ.05 [1 ; ἐν ἔντεσιν] Α, (οπηῖξβο δ᾽) --- δ᾽ ἐν ἔντεσι ΒΗ ΕΒ, 

ΘσΟΟ, ΟΥ̓ΧΖΡΔΞΙΣΩαποαῖρνεμ'σ' [ἀ]. τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- δ᾽ ἐν ἔτεσι ΝΜ -- 

δ᾽ ἐν ἔντεσσι ΟΡΟ “-- δι᾿ ἔντεσῖ ν΄ --- δ᾽ ἔντεσσι ΟΙΝΡε -- δ᾽ ἔντεσι Α 
ΝαΟΉλδο, [| δρόμων Βο," --- δρόμον τη88. ΑἹ. 8. 

238 ὑψιπύλεια Σεοῦ Θ΄μ'ν΄ (βοα πὶ Τιῖοὶ. οἰπὶ 81. τῇ) -- ὑψιπυλείᾳ(α) 
γ6}1, οὔτὰ ὅ9ῃ. [| στεφάνων Μ --- ϑ.ῃ. ΑΒ ἐπὶ τῷ (τὸ [Π) στεφανωθῆναι 

(στεφϑῆναι Α) [84 οὗτος μὲν ἐγὼ Α --- οὗτος ἐγὼ Α,ΒΟ εἴς. {πο απῖθ 
864 ροβϑὺ ταχυτᾶτι ἱπίογραπραπῃί ΑΒΡΌΧΓΠΙΙ.μ (οατ ὅ.ἢ. Α εὖ Ἀροοη. 

ἄθ ρἵοη. 382, (.) Ηγ." --- βἰπθ ἀἶβι, (δ ΕΌΟΔΟΥ 2 1. αν σ΄ --- ποῃ Ροβὲ 
Β604 δπίς ταχυτᾶτι ἱπίοτραηρτιηρ Ονο ΕΓΜΠΝ 2 ΟΡΟΡΟ Ζ 9 ἀποα; ΑἹ. ο.Ἐ σαχῃ 
ὅ0ῃ. Ὁ (ᾳυοὰ ποι Ἰορῖθαῦ ἴθ Β) εὖ (ομαμη. Μοόβομορ. [25 χέρες ΟΡΟΖ 
Σ ἦνο μ'ν΄ (ΤΊ 10], 7) --- χεῖρες [ΑἸἹΒΟ[Γ[ΕΕ]ΟΓΜΝΊΟΤΙΥΧΙΡΔΙΠΙΣαζεοποᾳα [α]. 

γθος.] Α]. Βο.Ἐ || ἶσον ΑΒΟΘΕΕΟΤ ΜΝΟΡΟΟΌΥ͂ΧΖ --- ἴσον ΓΙΔΙΠΊΣαζηοϑ 
ᾳ [α]. Μοβο.] ΑἹ. Βο." --- ἴσσον 5΄᾿ὺμ'ν’ (ΤΥο].) --- ἔξσον Βα, (Πθχϑμι, 
Βοτοὶθ.) [ἠώΆ 206 ομι. δὲ Δ, ΑῸΣ οὐ ραγαρῆν. ἡ --- μαρϑηὺ δὲ ΑΒΟ εἴς, οὔπὶ 
Οοπι. Μοβοη. [| ἀνδράσι [ΑἸΒΟΘΕΒΕΘΓΜΥΝΊΟΡΟΒΌΥΧΖΓΙΔΙΠπο ΑἹ. Βο.Σ 
Βε.} --- ἀνδρᾶσι ΤΣ -- ἀνδράσιν αεᾳϑ'μ'ν΄ Ηπι. Βὺ," Βρᾳ.32 [|| ϑαμάκι. Α 
(οοηΐ. Βρ.1) --- ϑαμὰ καὶ γ0}}. (ϑαμὰ καὶ Β ϑαμαὶ καὶ “59) --- ϑάμα καὶ 
Βᾳ.3 (πῃ πμ]1|ο τη8.} ᾿ παρὰ τὸν [Α]Β [ΟΕ ΕΟ (ΔΕΝΊΟΙΟ ΖΡΙΔΊΠΣαο ΑΙ. 
ΒΕο.Ἐ Βρ.3 -- παρὰ τὸν τῆς Ρ -- παρὰ τῆς Χ -- πὰρ τὸν ἔπηϑαμ'ν σ᾽ Βρ.1 

|| ἁλικέαις ΑΥ̓͂ (ουπι οἱ. Α ἐν ταῖς) --- ἁλικίαν ΤΑ. .-- ἁλικίας γο]], 

ΞΘ ΒΟΥ, ὕμνου τέλεος ψαύμιξδος χκαμαριναίου. ΑΤΎΧμιν’ -- ὑ. τ. ψ. ἐκ 

καμαρίνης. ΟΝ --- τέλος ψάμμιδι καμαρίνου, εἶδος πρῶτον, (810) Ε' --- μβ 
(Πυτηθσιι8. ὙΘΥΒΙ ΟΠ] ΟΥ απ) 9 --- Πα] βαρβοῦ, ἴθ ΑΒΟΒῈΕ, οἴο. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Ε΄. 

ΦΑΥΜΙΛΔΙ ΚΑΝΑΡΙΝΑΙΘΙ 

ΑΠΗΝΠΗι. 

5 ΟΝ δ᾽ δ. 

ΕΞ ππτ' « Χ, Δ ΠΔΦὃΠ πα πὰ Ἀὰδο', “ ΑΔ ΓΙ Ὁ ΣΞ 

ΞΘ πες σ΄ τὰ τ σ΄’ ὩΛ -ο- -Ζ ω; “τ κακὸ τ ΑΘ 

ωῳ “ἢ “24ἷ2ἑἱ͵͵,ΨΜ ΓΞ ῳω 555 5- Ἕ ῳ τῆ ΓΑ ». ἘΞΕ- « -“-- ΈΕΤῚ 

ἘΠ Τ , ΑἸ ωὲ 

Χ; κα 7 «ἃ, πον, ἘΦ -- ΄͵ῳ “- Ἃρ ῳ,  ἩΉ' ἐΑ͂ ὩΣ --- τ 

ΒΕ τ δ τ χ λυυκὴ .Ζ.ς, ἘΠῚ τ Β' ἐπι τ 

ες “ 32 “ Ν ’ “ἷἤ ᾿ Ἶ Ξ 7ὔ 
γψηλῶν ἀρετᾶν καὶ στεφάνων ἄωτον γλυκὺν Σ τροναδι 

-“"" », » ὔ , -Ὁ 

τῶν Οὐλυμπίᾳ. ᾿Ωκεανοῦ ϑύγατερ, καρδίᾳ γελανεῖ 5 
ΠῚ ! “ 3 5» “ ! -» 

ἀκωμωντόποδος τ᾽ ἀπήνας δέκευ Ψαύμιος τε δῶρω" 

1507, τῷ αὐτῷ ἀπήνῃ καὶ κέλητι χαὶ τεθρίππῳ. ΑΟ --- τ, αὖ, τε, 

ἀπ. καὶ κέ, ΓΔΊΙΣΗΙ --- τ. αὖ, ψαυμιδι τε. ἀπ. καὶ κέ. μ'ν'σ’ Βο." --- τ. αὖ. 
ἀπ. καὶ κέ. ΒΟΑΜΝΟΡΟΌΥΧΖροαποφ ΑΙ. -- τ. αὐ. ἀπήνῃ κέλητι. Ε)Ζαο --- 
τ. αὖ. ἀπ. χέ. ἐθυφαλλικόν. Ἐ' (οἵ, Ιπβογ. Ο. 11.) --- - τ. αὖ, τεϑρίππῳ καὶ 
ΧΕ, ,2) περήντος ας Ψε ἀπήνῃ Ἧγ. --- - ψ. χαμ: ἀπήνῃ. Βὺ. 

] γλυκὺ ΗΙ. --- γλυκὺν τη85. ΑἹ. Βο." {{|2 ὁλ. ΑΒΟΘΕΒΕΟΜΝΟΡΟΙ 
ΥΧΖΓΗΣ ΑἹ. --- οὐλ. αἤποφμ'ν' [τ. γ.] Βο. [{- γελανηι Ο [{| 3. οι. τ᾽ 
Β,Ε.,Ε, Πο, πμ’ν' ρ΄ σ΄’ (ΤΥῖο1.) --- μαῦοπ τ᾽ [Α]Β[ΟΠ]ΕΞ᾿ οἰς. [{| ἀπήνης Β,1, 
ΕΜΟΙΡΟΕΒΌΧοσ' -- - ἀπήνας [Α]Β[Ο]ἹΘΕΕΊΟΊΝΟ,Γ,ΓΥ]ΖΠΙΓΔΣΊαζημ ν' 
ἵν. γι] ΑἹ. Βο: ἘΠῚ δέχευ Ν --- δέκευ τ6ὲ}1. 1] ψαύμιος ΑΒΙΟΘΕΕΌΟΜΝΟΡΟ 
[Ε]ΌΥ ΧΖΙΔΗΣαλίκίηοῳ[α] ΗΥ. --- ψαύμιδος μ'ν ρ΄ σ΄ Ζν5 (1 1161.) Βο.Ἔ 



ΠΡ 

40 ΟΛΥΜΙΠΟΝΙΚΑῚΙ Ε΄. 

5 

Αντ. ὦ 
«ὶ ’ Ν ΄ 

ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων, Καμάρινα, λαοτρόφον 
6. ι “ διδύ " 7 ε -“» μ “ , ᾿ 

5 βωμοὺς ἐξ διδύμους ἐγέραιρεν ἑορταῖς ϑεῶν μεγίσταις το 
Ἢ δ , -Ἶ , ε Λ 

ὑπὸ βουϑυσιαις ἀέϑλων τε πενταμέροις ἁμίλλαις, 

τς ͵ 

κα, ἃ. 
“ εἰ ΤΥ Ζ , : αἰ εὐ ἃ 
ἵπποις ἡμιόνοις τε μονωμπυκίᾳ τε. τὶν ὃε κῦδος ἄξβρον ι5 

᾿, ᾧ ἢ ι ἃ "ὦ 3 Ὡ Α 

νικώδσαις ἀνεθηχε, καὶ ον πατέρ Ακχρων᾽ ἐχάρυξε καὶ 
᾿ ᾿ς “ 

τὰν νέοικον ἕδραν. 

Στρ. β. 
ἵκων δ᾽ Οἰνομάου καὶ Πέλοπος παρ᾽ εὐηράτων 30 

το σταϑμῶν, ὦ πολιάοχ,ε Παλλάς, ἀείδει μὲν ἄλσος ἄγνὸν 

τὸ τεόν, ποταμόν τε Ὥανιν, ἐγχωρίαν τε λίμναν, ς 

Αντ, β΄. 
ἢ ’ ψ Ὁ » ͵ 

καὶ σεμνοὺς ὀχετοὺς, Ἵππαρις οἷσιν ἄρδει στρατόν, 

4 χκαμαρίναν ΑΒΟΘΕΕΟΜΝΟΡΘΕΌΥΧΖΡΔΊΣΗΩ ΑΙ. -- χαυμαρῖνα 1 
- καμάρινα αἴοῳβ πι. Βὺ.Ἐ --- καμαρίνα υἱν'ρΊσἼλ» Ηο." [Πῦ λαοτρόφους 

Π 5. ἐγέραιρεν Α --- ἐγέραρεν ΟΟΌ ΝΟ Ζ""ε αζποφυν' [τ. τ.] Ηο.Ἐ --- γέ- 
ραρεν ΒΗΏΕΕῸ» ΔΓΝΑ ΘΕΌΥΧΔΗΣ -- γάραρεν ΟΔΓ -- ᾿γέραρεν ΑΙ. {{|θ ὑπὸ 
ΟἸΏΠ68 --- ἐπὶ Κ. [| πενταμέτροις Α, εὐ 56. Α --- πεμπαμέροις 9.4. ν΄σ΄ ὃν. 
Βε.3 --- πενϑαμέροις ἘΕΔΕΒ --- πεμϑαμέροις Ἐς --- πεμπτημέροις 4 --- 
πεμπταμέροις ΑΒ. [ΟΕ Ε [ΟΜΊΝΙΟΡΊΘ.Ρρο ἡ [ΟΥ̓ ΧΊΖΙΓΔΊΠΣ[ακη]ο[“]μ’ ρ΄ [τ. 

τ] ΑἹ. Βο.Ἐ (ἰἄθπη ἄεξεπαϊς Οοτηπι. Μοβο.) [0 7 ἥω. μον. (οτῃ. τε) 6 {} 
-κίας γε Α, --- κίαις τε ἘΞ --- κίᾳ τε ΑΒ εἴς. [|| τοὶ δὲ δοοῖς 3 σ’ --- τὶν 

ΣῈ (τίν δὲ) τοὶ}. {|ω8 νικήσας ΛΟΟΡΟΌΠΜΠΧΓΙΔΊΠΣαποφαμ'ν' σ΄ [τ. τ.] Βο.ἢ 

- νικάσας ΒΟΘΕΕΒΈΥΖΕΩ ΑΙ. --- νικάσαις Ηγ.Ἐ (π΄ Πα]10 πι8.) [| πατέρα 

Α, | ἄκρωνα ἘΒη [{| ἄκρωνα χάρυξε πὶ 5οἷαβ [0 ἐκήρυξε Α.6ΠΡ --- ἐκά- 
ρυξε ΒΙΟΙΠΕΕ εἰς. [|9--24 ρογίθγαης ἴῃ Β || 9 ἥχων Α -- ἵχων ΜῊ». 
--- ἕχει Ῥ βο]υ8 --- ἰχών Ἐ' --- ἱκών (ἑκὼν) ΟΡΕΕΟΝΟ.ΟΓΕΙ]ΟΥ ΧΖΙΓΙ[ΔῚΠ 

ΣΏαδα5 ΑἹ. Βο: Ἔ -- ἐλιϑὼν αἱ δεμικῖπυποῳ [8]. ϑ'μνρ'σ2» Ηο.τὶ ,(οαπα ποί, 
Τῆς]. ἐλϑὼν γράφε διὰ τὸ μέτρον). ῬΑΤΑΡὮΤ. Β ἐλϑών εἰ παραγενόμενος 48 
γογίο πο δουῖβίο ἑκών Ἰηβογυϊπης [0 οἰνομάον Ῥ [{ εὐηλάτων ΟΠΈΝαΑς --- εὐη- 
ράτων ΑΕΒΈΝρ- εἰς. (βϑᾶ Ραβθῖπὶ οοΥταρίθ εὐχράτων, εὐχρατῶν) [|ὖᾷ 1] ὅανον 
ΑΙ ΕΕΟΘΙΌΡΟΓΊΔΞΗΣ --- ὅανιν ΟΡΘΥΜΝΟΡΩ. ὕΕΥ̓ΧΖΟΡα - ὦανον 
ΑδεϑΖαξκεποη[α]ν' [ἀ]. τ.] Α]. Βο.Ἐ --- ὥαννον ἀὺ μ'περ΄σ' (Ὑτῖο].) ---ο ὥὦανιν (ἴῃ 
ΠΏ]1Ὸ πι5.) ἤο; Βῦ. [|| χωρίαν (οι. ἐγ) (5 {05 



ΟἸΎΜΡΙΑ Υ. 41: 

-“ ͵ 7 ε 7 “ἤ 

κολλᾷ τε σταδίων ϑωλάμων τὠχιίέως ὑψίγυιον ὥλσος, 30 
ς ΓΙ » Ι »Ὕ »-“ 

ὑπ᾿ ἀμαχιανίας ἄγων ἐς φάος τόνδε δᾶμον ἀστῶν" 

- ! 
Ἔπ β. 

σι Ἃ 5. Ὁ τ Μ-- “ ῇ ὃ “ ! τ 

τς αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι πόνος δωπανω τε μάρναται πρὸς 
“7, 

ἐργον ᾿ 35 
7 7 δο Υ “ἷ Α λ “ κινδύνῳ κεκωλυμμένον" ἦυ δ᾽ ἔχοντες σοφοὶ καὶ πολίταις 

“] Μ 

ἐδοξαν ἔμμεν. 

᾿ ε “»“Ὕ Υ̓ Ι Ζ ͵ 

Σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζευ., Κρονιον τε νωΐίων λοῴφον 40 
» 5} 9 Ἁ ΝΟ εἰἡ κμο ᾿ ΕἾ 

τιμῶν τ᾽ ᾿Αλφεὸν εὐρὺ ῥέοντα ειδαῖον τε σεμνὸν ἄντρον, 
ς “ 7, 5 4 ᾽ 32 -»" 
ἱκέτως σέϑεν ἐρχιομοι Δυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς, 45 

ΕἸ ͵ 5 Ι συ ' ͵ 

20 αἰτήσων πόλιν εὐανορίαισι τάνδε κλυταῖς ἼΑἌντ. γ΄. 
Υ 7 ͵ 7 

δαιδάλλειν, σέ τ᾽, ᾿Ολυμπιόνικε, Ποσειδανίαισιν ἵπποις 50 

13 χολλᾳ(α) τε οπίῃμθβ γη88. ΑἹ]. Βο.Σ --- κολλᾷ δὲ (Βρ.2) Ηΐ. [τα- 
χέως οἵη. Μ'Ὃ [||] ὑψέγυον ΑΘ ΕΕΡΟΟΟΡΟ ΒΌΥΧΓΗΣ ΑἹ. --- ὑψώψιον Ζ -- 
ὑψίγηον Ν᾿ Ορ. --- ὑψίψειον ἘλΟ  α45 5 --- ὑψίγυιον Α{[0]1 9 πο ὃ ᾳὶα:ῖ μ'ν' 

[σ Με. --- ὑψηγυιον Βο. --- ὑψίζυγον οἱ --- ὑψίπυργον ὅ0ῃ. Α [[ 14 ὑπ᾽ 

ΑΟΡΕΒΟΤΜΝΙΟΡ᾿Ι ΒΟΥΧΖΙΓΉΗΣΑ --- ἐπ᾿ ῳ -- ἀπ᾿ ΝΕ Ξε 6. [Δ απο 
[“]μ'ν΄ [σ΄ τ. τ.] ΑΙ. Βο.Ἐ --- Ῥαγαρηγ. ΟἿ ἐξ μαρεοῖ; οἵ, Ν, 1, 85. {|| ἀμη- 

χανίας ΑΕ ΓΜΠΝΟΒ 5 ΥΣαζηοφωμίν' σ’ [ν. τ 7 Βο,Ἐ --- ἀμαχανίας ΟΡΟΕ', 
ΟΡΟΟΧΓΔ ΑΙ. Βεο. Ηγ." --- ἀμηχανίης Ζ --- ἀμαχανίαις (84... [{ τὸν τε Τ| [} 

15. ἀεὶ Μη ΑΙ. ὅπι. Οχ. --- αἰεὶ το}. [[ἠώΑ1106. κεκαλυμμένος Α, οὐ 56. Α -- 
πύλιαβύτμου (90. Β δα , 11’ 52.) -- Νερουν ον [ΑΒ6]0 εἰς. {εὖ δ᾽ 

ἔχοντες ΑΟΝΟΥΟΓΔΗΣ ΑἹ. -- εὖ δὲ ἔχ. ΑΕ ΙΘΙΜΠΟΣΡΟΙΒΌ.ΥΧΖ 
απηποηαίμ'ν' [τ. τ.] Βο.Ἐ --- ἠὺ δ᾽ ἔχ. Ηπι. Βῦ.2 ἘΞ [|| ἔχοντε ΝΡ. [{ ἔδο- 
ξεν Ζὶ {{ ἔμμεναι ΑΝΟ --- ἔμμενον ας [{ 17 ναίων οτῃ. 85 [|[ἰ λόφων σ΄ [] 

τιμῶντος ἀλ. Μ [| ἀλφεὸν οτηποβ [} εὐρυρρέοντα. Α -- εὐρυρέοντα πη -- 

εὐρὺ ῥέοντα ΝΡαοχαί μ'ν'σ'ἐν Βο.Ἐ --- εὐρυρέοντ᾽ ΧΖ -- εὐρύρρεοντ᾽ Ο -- 

εὐρὺ ῥέοντ᾽ ΟΠΒΕΘΜΟΙ[ΓΕΊΠΥΓΔΗΣ ΑΙ. Ηγ.Ἐ Βδροβαὶ ναϊραίδπι, 4πδπι- 

ἀαδτι ἀαθι αηίου ; ἰδ. ρυῖπια Ὀγονὶ. [|| 10 ηἀπύων α --- ἤπυων (α βαρτ8) Φ -- 
ἡπύων δοϊεϊηυπιοια' Θ΄ μ'ν'σ’ --- ἀπύων ΑἸΟΤΠ.ΖΠΣ [τ6}1. νεῦί. οὐ ΤΠ οπ,] ΑἹ. 
Βο," [{ ἐναύλοις ἱπίον 50. [| 20 -ρίέαις Α, --- ρέαισιν ἀλοποφα --- ρίαισι 
γ6}]. οόίίο: ἀρ) []| τάν τε Π -- τήνγε 1 --- τήνδε Νακοζηοηα --- τάνδε 

Ζαρε μ'ν' [.6}1.] ΑἸ. Βο.Ἔ ΜΝ 21 δαιδάλειν ΟΟΖαδομ'ν'σ’ [{ σέ τ᾽ οτηῃ68 Πη88. 
οὗ τὰν --- Ῥδιάρην, Α αἰτήσω δέ σε --- ρᾶτᾶρῃτ. [Β 70} εἰο. καί. {[{ οὐλυ, 
ον -- ὄλλυ, ζδε. --- ὀλυ, Α οἷο. [| ποσειδωνίοισιν Ααλοῦ δοϊριοϊηυποηαα' 5’ 



πππΠππΠπ κ στο“ ὡ- 

ἜΡ τΤε-ΨΨν 

42 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ Εἰ. 
2 ͵ Ρ' “ » 3 ἤ ἐπιτερπόμιενον φέρειν γῆρας εὐϑύυμον ἐς τελευτᾶν, 

5 ͵ 

σι. ν. 

υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον 
" 

ἄρδει, 55 
- τος ͵ Ἂν , , ι ἐξαρκεων κτεάτεσσι καὶ εὐλογίαν προςτιϑείς, μὴ μα- 

“ " ἢ 
τευσῃ ϑεὸς γενεσναι. 

- ποσειδονίοισιν Ζ --- ποσειδανίοισιν ΟΠ ΕΕΘΙΓΝΊΝΟΙΓΡ Ίρ 5.9 ΠΥ̓ΧΓΙΔῚΠ 
Σαρεμ'νΊσΊ ΑΙ. Βο." --- ποσειδανίαισιν [ᾧ"Ρ ὕ7ρ»ςε Βῦ. (οππὶ ὅοιι. [Β](Ὁ οἱς.; 
864 ρῬδγαρητ. ΑὉὮ εἰς. τοῖς [ποπ ταῖς] ἵπποις) 

22 εἰς ΟΡΟΥΧκῳ οομίτα ἀβατῃ ροεῖδα --- ἐς [Α]ΟΠΕΕΤΑΟΝΠΝΥΖΙΓΔῚ 
ΠΣαπο[αα"]μ"ν σ΄] [τ. τ] Α]. Βο." {τελευτὴν ς {Πυ28 ψάμμι ἘΔ", -- 
ψαῦμιν Μ || ὑγιέντα ὉΓπ Βᾳ.3 (οαπι Αὐἰβίδυομο) --- ὑγέεντα ΑΟἿῈΣ οεἰἴς., 
δηδιορία δαϊθοῦνογαπι, αποταπι ΡΊΠἄδτιιβ διηδη ββίτηαβ ἕαϊς, [{ἄρδοι (Β6Β, Α οἱ 
ΑΡοῚ --- ἄρδειν φ --- ἄρδει ΑὮ εἰς, (66 ὅοῃ. 49) [34 ἐξαρχῶν αἰέζε ηποηα (1ἃ 
οϑῦῇ ΟἸΏΠ68 4] οΟἸΪαιϊ βαηΐ Μοβοποραϊοῖ, ἀθ τοῦθ Ἠαΐπ5 συαμητηδίϊο}) Ρ (τα 5ἴθ 

51.) ΟἹ (δὶ μδθο Υὸχ τηδῖ6 βουρία οϑὲ) --- ἐξ ἀρχέων δος ΓῺ -- ἐξ 
ἀρκεῶν ΑἹ, --- ἐξαρκέων [Α]Ρρ [ΕΜ ΝΊΟΡΟΤΓΥ ΧΊΖΙΔΙΣΙ[ δε κυ [α΄ ΘΊμν [σ7 
Βο. [{| χτεάώνεσι Α -- χτεάτεσι ΟΝ ΑΟὙ ΖΙΠΣαμ' --- κτεάτεσσι ΑἰΠΕΕΟΜ] 
ΝΡΟΟΓΡΟΕ]ΌΓΧΓ ΔΊκποην' [τ΄ τ] ΑἹ, Βο. Ὁ [{ προτιϑεὶς ΟΑοΩ --- προϑεὶς Ὁ 

Βα 501. τέλος. ΠΟΒΌ --- ὕμνου δευτέρου τέλος ψαύμιδος. αὐμ'ν'σ’ -- 
ΠΌ]16 Ξαθβου. ᾿ἰπ ΑΟΘΕΕᾺῸ εἰο. : 
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ΣΥΡΑΚΟΣΊΙΦΘι ΑΤΉΣΊΙΛι 

ΟΣ «τ δὶ Ὁ. 

, 
πον παν ἀπ δ. “ἘΠ ἀντ 

, ἘΞ, ΨῈ .--Ξ 

’ ΄ ΠΕ ΡΞ 

ξ ,ὔ τς ΟΣ ςοξ τὰ, κα: 

, , 
Φ  ν Ἀπ ὺ0ὺ.ν.κ.- ἐδ “΄, 

Ὡ-ὐν 3..." 2 

, 
πον  ν-- τ 

, 4 ἀξ Ξε νυ 

ΟΕ Ο, ΞΜ: 

’ , ἘΣ Ο ὦ 

δ ’ 
Ξε ας ὑγχοῖς- λα Ξε νι Σ 

, 
-- ὉΛἡὸ »- 

,ὔ , 
Ἔν αν τ΄ ς ἡ 

3 , , 3:--ποῦ 
ΤΠ 5ΟΥ, ἀγησίᾳ συραχουσίῳ ἀπήνη. 

Π- 

[- 

Ι- 

᾿Ξ 

Ἀ ΠΉΗΝΠΗι. 

ΊΌΓΥΟΡ ΒΜ ἃ 6. 

 ἵ 

1:- 

Μ, 

(564 συραχκοσ,) ο Βὺ. --- ἀ. συρακουσ. 

ΑΙ. (α ἘΝ ρρ) -- ἰ4, (Δἀαϊο νικήσαντι τὴν πε ὀλυμπιάδα) Β' --- ἀ. σ. υἱ. 
σω. ἀπ. ΒΡβα μ'νσ’ Βο, ΜΥτ. δὲ. (1 Ῥ ρρ) --- ἀ. σ. υἱ. σω, νικήσαντι ἀπ. 

ΔΛΗΣ --- ἀ. σ. υἱ. σω. ἀπ, ὡς δὲ ἔνιοι στυμφηλίω υἱὼ: Ὁ 

ὋΝἜΈ κα Ὁ γῇ 

( 

Ις 

Ιν Ις 

ΔΟΝῸ (ᾳ ΝΟ ρρ) Ορ. ὅπ," --- ἃ. 
ἀπ. υἱῷ σωστράτου. ἘΜΟΠΥ ΧΖαπᾳ 
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͵ 

Στρ. α. 
Ὑ ἘΞ ε ’ 3 “-Ὗ ͵ ’ : 

Χρυσξᾶς ὑποσταάσαντες εὐτειχ,εῖ προϑύρῳ ϑαλάμου 
ε “ Ἁ , 

κίονας, ὡς ὅτε ϑαητον μέγαρον, 
͵ 5 ,ὔ 95 ᾿Κ᾽ “ 

παξομεν" ἄρχιομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον 
Α , , 3 δ᾽ 4 ΒλὸνὋ ,7 

χρὴ ϑέμεν τηλαυγὲς. εἰ εἰῇὴ μὲν Ολυμπιονίκας, ς- 
“ὝΝὟ ,ὔ ,ὔ, }] 3 ’ 

ς βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσα, 
,ὔ -“" “ὝὌ : “ 

συνοικιστήρ τε τᾶν κλεινῶν Συρακοσσᾶν" τίνα κεν φύγοι 
« 

ὕμνον 
-»" Ἵ 3 ἐ 3 4, 3 ΕΠ Σ ΜΔ 

κεῖνος ἀνήρ, ἔπικύρσαις ἀφίϑδονων ἀστῶν ἐν ἱμερταῖς ἄἀοι- 
δαῖς: ΙΟ 

3 

Αντ. α. 
ΕἾ ᾿ ΕἸ Λ ,ὔ δ "» 

ἰστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον ποδ᾽ ἔχων 
͵ ͵ ,ὔ 

Σωστράτου υἱδς. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταὶ 
ΕΣ ΕἸ ! ΕΥ - 

το οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν οὐτ᾽ ἐν ναυσὶ κοίλαις τς 
Α ;ὔ Α δ -“" 

τίμιαι" πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι πονηϑῇ. 
5 ,ὔ ᾿ 3 ρὰ ς λ δὰ ἃ 5» 7, 
Αγησια, τιν δ᾽ αἶνος ἕτοιμος. ον ἔν δίκα 

Ι εὐτυχεῖ ΟΖΓδεϊκηραμ'ν' ξ΄ σ’ φ' ΑΙ. --- εὐτοιχεῖ Νίηι --- εὐτειχεῖ ΑΒ εἴς, 
Ι ϑαλάμω Μ [| 2 ὡς ὅγε Νὺ ουπὶ ρὶ. τέκτων --- ὡς τε Οὶ --- ὡς ὅτε (ὡς 
δ, τεὴ τὶ]. 1} ϑηητὸν Ὁ [| 3 πήξωμεν (ο βαργα) Ν || ἀρχομένου οπηπ68 

τη85. ΑἹ. Ηο. Βὸ, (οατὰ ὅθ. Β ΡΙ]αΐαγοῃ, Ἐπί. οὐ Ορεπηβ πιββ. Γλι- 

εἰδηὶ [ΒΝ α] Ηἰρρ. Ἂς. 1.) --- ἀρχομένους ὅπη. (οαπα γαὶρ, Ἰθοῖ, Τμιοίδη. 1, 1. 
οὐ Ιυϊΐϊδη. Οταῖ. 1Χ, 116.) [5 βωμῶ (βιρτα οὐ) Α [{ μαντείω (βιρτα ου) 
Ν || πίσσᾳ(α) ΒΙΟΌΓΔϑΟΡ [[ θ᾽ -στήρ Α.8. εἰς. (οπηηο8. πι88.)} Α]. ὅπ. 

--- στής Βο:Ἐ (οαπι Ῥᾶτδριιγ. ὅθ ῃ. Β, Οοιητη. Μοβοῖ.,, ὅθι. ὄδίηι "2 [|| ὁπ). 
τὰν ΓΔα’ γμνΈ ρ΄ σ΄ φ' (Ὑτῖς}.) [} συρακουσᾶν ΑΟΥ̓ΧΙΣαζηοφα' μ'ν' [τ. τ.] Βο.» 
συρραχουσᾶν ΝΟ --- συραχοσᾶν ΔΠΩ ΑΙ. --- συραχοσσὰν ΒΟΠΕΒΌΡΙ[Η] Βὺ." 
--- συρραχοσσὰν ἴϊκς --- συρραχουσσᾶν ἴΠρε --- συραχουσῶν Ζ --- συρραχου- 
σῶν Ν --- ῬατΑρηγ. ΒΟ εἰς. καὶ συνοιχιστῆς τῶν συραχουσίων [{χεν] καὶ ΑΣ --- 
κε Βδιο {[ φύγοι [ΑἸΒ[Ο]ἹΒΕΕΤΝΠΝ[Β]Ζ[αἸλ[η]ο[α΄Ἴμ'ν' [τ. ν.] Εο.Ἐ ---- φύγε ῳ ἃς 
--- φύγη ἙΘΟΡΟΌΥΧΓΔΈΠΣ φρο ΑἹ. [| 1--- 238 ̓ πτουϊθγαπὶ ἴῃ Γ' {7 - σαῖς Ο 
9.4.9 Ηγ. Βε.Ἐ --- σας το]. {0 ἐν οἴῃ. 7γνς [{ἱμερτᾶι ἀοιδᾶι (4. {0 οὐτ᾽ 
ἐν ἀνδράσιν Α 5015 [0 οὐτ᾽ ἐν ναυσὶ Α[Β] ΠΥ ΧΙΔΊΠΣαάκοα γ᾽ μ' ρ΄ [τ΄ κ.] 
ΑΙ. Βο. --- οὔτ᾽ ἐναυσὶ (βἰο) φ --- οὐτε ναυσὶ ΟΟΘΕΕΌΡΟΕΌ Ζη,ν' || 1] πονηϑῇ 

Ο 500 --- ποναϑῇ τῊ}}. [| 12 ἑτοῖμος ΑΒΙΟἸΝαφζηοφα' μ'ν' σ’ 8ι. Βὺ.Ἐ --- ἕτοι- 
μος Ρ ---ἰτοῖμος ΒΟ: --- ἕτοιμος ΒΕ ΕΘΙΙΜΟ.ΟἸΌ.ΥΧΖΗΣ ΑἹ. Ορ. Μυ. ὅπ. 



ΟΙΥΜΡΙΑ Υ͂Ι.. 4ς 

3 ͵ Ἴὔ ΄ ΕῚ 4 

ἀπὸ γλώσσας [Αδραστος μάντιν Οἰκλείδαν ποτ᾽ ἐς ᾿Αμ- 
΄ 

ὠμυα 20 

φϑέγξατ᾽, ἐπεὶ χατὼ γαῖ αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας 

ἵππους ἔμαρψν. 
2 

Ἐπ. α. 
ε 3... (8 » » ὔ - ζ 

τς ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσθέντων Ταλαϊονίδας 
ἰοὺ ᾧ “-Ο5ὄ 7 ᾿ »" 

εἶπεν ἐν Θήβαισι τοιοῦτον τι ἔπος" Ποϑεω στραωτιῶς 
ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς, 25 

“ ! Ἁ 

ἀμφότερον μάντιν τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ δουρὶ μώρνασϑγαι. τὸ καὶ 
5 ’ ἕ 

ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ πάρεστι Συρακοσίῳ. 30 
") “ ολ "9 5. ᾿ς .7 

ουτε δύυσηρις ξων οὐτ ὡὠν φιλονεικος ὥγαν, 

19 γλώσσας Α Ηγ." -- γλώσσης ΟΌΒΕΟΙΝΜ ἸΝΟΘΕΌΥΧΖΙΔΊαζπορῃ» 

με σ᾽ Φ' ΑΙ. Βο.Ἐ --- γλώττης ΠΣ -- ἀθ ΒΡ π.]. -- γνώμας ΗΟΚ. ||} 

οἰκ)λιείδαν [ΝΜ Ὁ ῬἼΠανοφ ΑΙ. Ορ. 51." -- οἰκλείδην Νο --- ὀϊκλείδην Νδς --- 

θϊχλείδαν ΑΒΟΠΕΕΟΟΘΈΌΥΧΖΣαμις δοαϊηνηοια' γ' Θ΄ μ' ν΄ ρ΄ σ΄ Βο. ΜΥ. 80. (οὰπὶ 
αἱ. ΤῊο]. συνέζησις) [|| ἀμφιάραον ΑΟρο “4 [ϑο[]η5 φε ΑἹ. ΟΡ. --- ἀμφιάρεων 

ΝΜ -- ὀμφιάρηον ΒΟΔΟΘΕΕ ΟΡ ΝΟΡΟΙΓΒΊΙΌΥ ΧΖΔΕΞΠΣα μηνὶ ορΡῥᾳὶ τα’ 9' 
μ'ν ξ΄ σ’ φ' Βο. Ηπι. Βὺ.Ἐ Οἵ, Βῦ. 46 ΟΥβὶ 8 271 ρ. 8388 οὐ ὅπ.: [|{ῸἈὁἃ14 ἐφϑέγ- 
δὲς Α -- φϑέγξατο. Μ0 59 - φϑέγξετ᾽, Ζ'᾽ ||] κατα γαῖ᾽ Βου - 
χατάγε Α, νιῦοβο -- κατὰ γαῖαν φς --- κατὰ γαῖα (ας -- κατὰ γαῖ᾽ ΑΟ 

ἢ) οἷο. [{Ο νιν οπῖπὸβ [{ φαιδίμους ΒΕΜΝΗΖ,2 (οαπι ὅ.ἢ. Α) --- φαιδέμας 

ΑΟΌΣΚομ’ν' [τ6}1.] ΑΙ. Εο.Ἐ (σάτα Οὐτηπι. Μοβομ.) [|0ὈὌῳ15 ταλαον. ΑΒ ΕΊΓς 
Υυδιῆχσζηφ --- ταλαιον. ΟΥ̓α --- ταλατον. Π --- ταλαΐον. [ΒΟ]Θ[ΜΠΝΙ[ΡΊΩ 

Προ Χ Ζαφοα γ᾽ μιν ρ' [τ. ν.] ΑΙ. Βο.Ἐ [018 ϑήβησι Α --- ϑήβαισι ΟΝ τοοο. 

ΑἹ. Βο.Ἐ -- ϑήβαις γε ΡΟ -- ϑήβαις (βἰπο γε) ΒΟΕΕΟΜΟΒΟΥΧΖΔΕΙΠ 

Σ2 [] τοιοῦτό τι Β 11 ἀμφότερα ΝΖ' φ' (ὰ Ν᾽ οὑπὶ 6]. τέρων) [[ὁπι. 

τ᾿ ΑΜ {| δορὶ Δ» {| 18 πάρεστι (βἰπο νῦν) ΑΒΟΘΕΕΟΝΟΡΟΟΥΓΧΊΖΔ 

ΞΠΣΩΏΩ ΑΙ. Βὺ.Ἐ -- πάρεστιν ἐν Ν -- νῦν ἐστὶ ν --- νῦν παάρστὶ α[ϑε)δά 

[λύ]κρο [“ηι]ο}}} β]βνα' γΊ ϑ'μ'ν' σ᾽ ρΊ᾽σ' ΦΊ Βο." --- νῦν πάρστη 485 --- νῦν παρέστη 

4Ρε --- νῦν πάρεστι Βηρβιραν 1. ξ'υ΄ [{Ὄ συρακοσίῳ(ω) ΒΗΌΓ[Υ Χ]Δα[ΠρισαΊ 9΄1μ’ 

Μῃ. ὅδ. -- συρραχοσίῳ ΝΡ --- συραχκουσίῳ(ω) ΑΟΕΕΑΖΠΣϑοάαλίκηνηονο 

φρββατιον' ξ΄ ν΄ω’ ΑἹ. Βο. Ορ. 80. --- συρακουσία } --- συρραχουσίῳ(ω) ΝΟ ὕΌΟ --- 

συρακουσίων Μοδς Ι 19 οὐτε δύσερις ἐὼν οὐτ᾽ ὧν (66 ὧν ἰαπποιίπι) φιλόνεικος 

ἀγαν. Δ. (ουπιὶ 9}. οὐν) --- ἰά4, (βθ4 ὧν 5011} Β.ΘΒΕΜΝΗΟΘ 15... ΧΖῈΣ -- 
14. (564 ὧν 5011) Οα ὙΡῦνς ΔΗ -- τα. (βεά δύσηρις οἰ ὧν) Ωακπι ΑἹ, Βὺ.Ἔ 
-- οὐ φιλόνεικος ἐὼν οὐτ᾽ ὧν δυσερίς τις ἄγαν ἰδίου χ' -Ξ- "14; (06 

ὧν) αὐἀάίλε π᾿] πορΡ,ἘἘ8 Ὁ τοσω΄ Βο.“ -- ια. (ὁ [οτλ. ὧν] οὔτε δύσ.) τὴ --- οὐ 
δυσερίς τις ἐ ἐὼν οὐτ᾿ ὧν φιλόνεικος ἄγαν α΄γϑ'μνΈ ο΄π’ρ΄ σ'υ φ΄ψ' 56 90} ἢν 
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20 καὶ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαις τοῦτό γέ κοι σαφέως 35 
μαρτυρήσω" μελίφϑογγοι δ᾽ ἐπιτρέψοντι Μοῖσαι. 

Στρ. β΄. 
Ὦ Φίιντις, ἀλλὰ ξεῦξον ἤδη μοι σϑένος ἡμιόνων, 

ἅ τάχος, ὄφρα κελεύϑῳ τ᾽ ἐν καϑαρᾷ 
βάσομεν ὄχχιον, ἵκωμαί τε πρὸς ἀνδρῶν .40 

25 Χαὶ γένος" χεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι 
ταύταν ἐπίστανται, στεφάνους ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 
ἐπεὶ δέξαντο" χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπεπτάμεν 

αὐταῖς" 45 

πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ Ἐὐρώτα πέρον δεῖ σάμερον ἐλϑεῖν 

ἐν ὥρᾳ" 

ω "»" 

ὥ τοι Ποσειδάωνι μιχ,ϑεῖσα Κρονίῳ λέγεται ᾿Αντ. β΄. 
“» ὔ { 

30 παῖδω ειόπλοκον Εὐώδναν τεκέμεν. 50 

20 ὀμόσσαις ΟΡ Βὺ." --- ὁμόσσας ΑΒΘΘΘΕΓ ὃ ἀκ γα’ μ'ν᾽ις Μτ. διε. -- 

ὁμόσσας ἘΕΌ ΤΥ Χαρο ὃ πφρον νο ΑἹ. Εο. Ορ. --- ὀμόσας ΝΟΠΣ» --- ὁμώσας 
Ζ -- ὁμόσας Μίαλεοηις [ϊἐ σαφῶς ΕΕΟΗΒΥΖα,μ'ν' ξ΄ σ’ --- σοφέως » --- σα- 

φέως Α[ΒΟ]Ρ εἰς. (θὕϊαπι α'γ'ρ.) [| 2] ἐπιτρέψουσι ἊΝ ἐσ ἐπιτέρψοντι Αὖο --- 

ἐπιτρέψαντι »ξ΄ --- ἶ ἐπιτρέψοντι γ6}}. [| 22. φίντις οἴηπο5 [28 αἵ τάχος Α. 
ἘΣ (οὰπὶ οἱ. ὡς Α ἥ ΕΣ) --- α εἰσ τάχος Β (οἴοξβα ἱπέτγιιβ8) ---- αἵ τ, ΟΟΝΝ -- 
αἱ τ. αὶ --- ἀι τ. ΟΥ̓ --- ἃ τ. Οὐ --- ἅ τ. ΕΌΧΤΙΣ -- ᾧ τ. Δ ΑΙ. Ηγ. Βο.3 --- ἡ 
τ. Ζαάμηπορρᾳα'ο'ω! Ἐο. ΟΡ. --- ἦ τ᾿ ἤγμῖν Ε΄ σ΄ φ' --- ἧ τ᾿ βὰ Με. 5. {{|ῶ4 βή- 
σομεν Β, -- βάσωμεν Αλοϑ μαορῳᾳ Ηο. -- βάσομεν ΑΒΟ εἴο, ΑἹ. ὅπ. 1} 

25 καὶ γένους α {{ ᾽κεῖναι Ννε [{[Οὃὁπι, γὰρ  [Ὀἄλλαν ΑΒΕ ΕἸΜΠΝΊΟΥ. 
ὙΖΣ ας κοα' μ'ν' [4]. τ. ΑΙ. Εο.Ἐ --- ἄλαν Ο --- ἄλλαν α --- ἀλλαν (ων Βαργ8) 

ῳ --- ἁλὰν Ξ -- ἄλλων Ἐπ᾿ Νο οἶνον 8 α΄ μ'8 ξ΄ (6ὲ 9]. ραββὶπι) --- ἀλλὰν Ὦ 

ΕἸΟΡΟΔ Β0.» --- ἀλλὰν Π -- Οἵ 5ν.1 {1 ω ἥγεμ. ΟΝ Ν --- ἀγεμ. Ἐ᾿ ας 
ΟΧ -- ἀγαμ. α -- ἄγαμ. Ζε -- ἄγεμ, Α[Β]ΕῈΡο οἷς, {20 οπι. ἐν α ᾿ 
21 ὕμνον 1). ΑἹ. [{ ἀναπεπτάμεν᾽ Α (οὰπι ρα]. Α οἵ ραγαρῆν. ϑοι. [Ὁ] οἷς, 
ἀναπετάσαι) --- ἀναπιτνάμεν γ0}}. (ἴηι ΡΑταρηγ, 861, Β. οὐ Οὐπηπη. Μοβοῖι. 

ἀνοίγειν οὐ οὔπὰ οἷ. οὐ Οὐπη, Μοβοῆ. ἀναπεταννύειν οὐ σαπὰ 9]. ΤΥΐΟΙ. ἄνοι- 
γνύναι) [|| 28 σάμερον ἐλϑεῖν Βῳ (Βα.3) --- σάμερον ἐλϑεῖν ΑΒ.ΟΡ ΚΕ). 
ΜΝΟΡΟΕΙΓΥΧΖΔΕΞΙΓΣΩΩαλίηο»,ῥεα ΑἹ, -- σήμερον ἐλϑεῖν ἢ --- σάμερόν 

γ᾽ ἐλϑεῖν αἰγμ'νΈ οἱ ο᾽ σ' φ'λν Βο." --- σαμερόν μ᾽ ἐλϑεῖν Βῦ.Κ 20 ποσει- 
δάονι ΟΕ ΕΙΜΠΝΟΙΡΟΌ,Υ͂Χ ΖιοΤΣ νη» Ηο." --- ποσειδάωνι ΑΒ. ΘΕΟΊ] Ζ»νς 

Γαἤνιογυ ν᾽ Εν [τ΄ τ] ΑἹ, 58. {{| κρονίωνι ΑῊπ {|| 30 παῖδα ἰόπλοκον Β6.3 
παῖδ᾽ ἰοπλόκαμον Α.ΒΟΠΘΕΕΟΙΜΊΝΟΡΟΒΕΥ ΧΖΡΙΔΊΞΠΣΩ: ΑἹ. ΟΡ. 8. (ουτα 
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5 ἣν ͵ 
κρύψε δὲ παρϑενίαν ὠδῖνω κόλποις" 

7 πα Ν 7, τ Ι 5... ἢ 
κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνὶ πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους ἐκέλευσεν 
ἥρωϊ πορσαίνειν δόμεν Εἰλωτίδαᾳ βρέφος, 55 
ὰ 5 αν " Ι “ 5 ᾿ 

ὃς ἀνδρῶν ᾿Αρκάδων ἄνασσε Φαισάνᾳ, λάχε τ᾽ ᾿Αλφεὸν 

οἰκεῖν" 
“ “ὦ...5 ουκ ς 5 ͵] 7 “» Ἵ 5 

45 ἔνϑα, τραφεῖσ᾽ ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνι γλυκείας πρῶτον ἐψψαυσ 
᾿Αφροδίτας. 

“ 

Ἔπ. β. 
2. Δ 9 ὕ) 2 Ὑ) 2 ᾿ , 7 τω 

οὐδ᾽ ἔλαϑδ᾽ Αἴπυτον ἐν παντὶ χρόνῳ κλέπτοισω ϑεοῖο 
“ 

γόνον " όο 
5. τς 5 Ἔ ἔ 2 “ , 3 ὠλλ᾽ ὃ μὲν Πυϑωναδ᾽, ἐν ϑυμῷ πιέσαις χιρολον οὐ φα- 

᾿ ϑ 7 7] 
τὸν ὀξείᾳ μελέτᾳ, 

Ἵ ἊΝ ͵ “ 5᾽..2 [ δ ΑὟ; 

ψχετ᾽ ἰὼν μαντευσόμενος ταυτας περ ἀτλώτου πώνσας 65 

ὅ0ῃ. Β) --- παῖδ᾽ ἰοβόστρυχον 59 (Ὁ αἰ ο]μὶμηοη ἰπρρβῥωα ϑ' μιν ξ΄ σ’ ΦΊ Βο. 

Με. ὅ1ι." {{ εὐάδνιν οἴα [| τεκέσϑαι (κέμεν βαρτ8) Α 

91 κρύψαι ΑἸΘΗΕΓΜΠΝ ΧΡ ΔΙ Π[ληζρβᾳν, ΑἸ. ΒΟ. (σατα ρᾶγαρῃτ. ὅοἢ. 

ΒΟ εἰς.) --- ἔκρυψε ΝῸΣ, (ψε ἴπ ψαι τηαῦ, ἰπ Σ) --- κρύψε ΑΞ: ΒΕΕῸΟΡ 

ΦΙΒΊΌΥ Ζαϊιο[ “α΄ μ'ν'ν,᾽8 [σ΄ νυ, τ.] ἀν Βα. [{0Ουοὁπι. δὲ 2 {{| γρ. καὶ παρϑενέα 
αι [1 82 ἐκέλευσε Μὶ [|ὺἩἔ 38 δόμον Μ [] ἔλατ. Υ [|| 83845ᾳ. βρέφος. ὃς Β 
-- βρέφος. ὃς ΑΟΘ ΕΕΟΜΝΟΡΩΕΌΥ ΧΖΙΓΔΕΞΗΣΩΩαληϊηνιορβηθα ΑἹ. Ητα. 

Βύ." --- βρέφος γ᾽. ὃς αὙγΊΘΊμ'ν ο΄ σ΄ ΦΊ;Ὀ»ῬῬο]; (αι 1») Βο.Ἐ [{ἕ 84 λάχε τ᾽ 

ΑΟΝ τϑοα. Βο. .-- ἐλάχετ᾽ ΑΙ... -- ἔλαχέ τ ΒΜΟΟΥΧΖδσύ -“--- ἔλαχέν 

τ ῬΕΕΟΉΓΗΣ [|| 85 -δίτη Ο,1 -- δίτης ΜΟΘφ4ιρβζὺμ'νΈ σ’ --- δίτας το]! 
(οάδιη α΄) [| 38 οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ (οὐ δ᾽ ἔλαϑ᾽) οἴαμθβ (μαυ]1ὰ5 οὐδὲ λάϑ᾽) --- 
οὐκ ἠδυνήθη οὖν (ποη δὲ) λαϑεῖν 9]. Β οὐ δ... Β {{|αϊϑέ. ροβὺ χρόνῳ (ῃοη 

δίο ἐνὺὴ ΘΕΏΣας ΑΙ. ο." -- δηΐο ἐν (ποη ροβὲ χρι) ἴ) --- πϑαΐτο Ιοθοὸ 
ΑΒΟΒΟΥΖομν’ Με. Βύ." (σαπι 568.) [{Οκλέπτουσα Ν᾽ {[| 831 πυϑῶν᾽ ἐν 1: 
ΟΟΔΟΟΥΧΡΔΊΣΣΙΝ --- πυϑῶναδ᾽ ἐν Α.ΒΟΒΕῸΡΟῬΩ Ζοφαα' 19) μ'ν'σ’ ΑΙ. Εο.ἕ 
-- πυϑώναδ᾽ ἐν ΜαζηαῬο ο' Βὺ.Ἐ --- πυϑώναδ᾽ ἐν (1π π0}10 πι8.) 5[, ὅν. Βρ, 

Ηι. [[|πιέσαις Βὺ. ---- πιέσσαις Οὐ. --- πιέσσας ΑΝῸΟΞ --- πίσσας Ν “--- 

πιέσας ΒΘ ΕΟ εἰς. ΑἹ, Βο. || μελέτῃ ΒΧ Ζαϊπιορβᾳαα' μ'ν' ξ΄ σ' φ' ---- μελέτα 
ΛΟΡΘΕΕΙΜΙΝΟΓΡΙΟΙΕΙΟΥΓΓΔΠῚΣ (ἴ. ἴῃ πα]ο τος.) ΑἹ. Βο. {{|Ωἀἰδῦ. δηΐο 
(μοη ρΡοβῇ) ὁξ. μελ. ΟΠΝαῦ μ΄ ΑΙ. Ηο. Με. Ηΐ. --- ροβὲ (ποη δῃξθὴ ἰά. ἡ 
ΟΡ. δι." --- ποῦίτο ἰοοο ΑΒΕΕΟΥ Ζαλοοῳ [|| 38 ταύτης Α --- ταύται ΝΜ -- 
ταύτας τΕ]]. περ ΑΟΕΕΝΑ ΖΑ ΠΩ Αἱ. Ηγ. --- πέρ ΒΡΘΟΡΟΌΥΧζηοφνς 

δμ'ν Ζ0 Βο," --- περ ΝΟΙΣαλ[α]σ' Βύ.Ἐ --- παρ᾽ Νηι -- ὑπὲρ Βὶ --- 

περὶ } --- ΡατΆρην, Α οὐ Οομιῃ. Μοβοῖι. περὶ --- ραγαρῃγ, ΒΟ εἰς. ὑπέρ. 
Ι ἀπλάτου Οαφῖς -- ἀϑλάτου ὁ -- ἀτλάντου ΖὍο --- ἀτλάτου τ6}}. (ουπη 



48 ΟΛΥΜΠΙΌΟΝΙΚΑΙ ς΄. 

ὦ δὲ φοινικόκροκον ζώναν καταϑηκαμένα 
͵ "“Φ 2 “ “ πὰ ἃ , 

40 χαλπιδά τ᾽ ἀργυρέαν, λοχ μάις ὑπὸ κχυανέαις 
τίκτε ϑεόφροναι κοῦρον. τῷ μὲν ὃ Χρυσοκόμας το 

πραῦμητίν τ᾽ ᾿Ελείϑυιαν παρέστασέν τε Μοίρας" 
ΣΤΡ. γ΄. 

ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχινων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρωτᾶς Ἴαμος 
ἐς φάος αὐτίκα. τὲν μὲν κνιζομένα 75 

“ ᾽ὔ 4 Α “ἢ “Ὑ 45 λεῖπε χαμαί" δύο δὲ γλαυχῶπες αὐτὸν 
7 -»" 5 , , » 

δαιμόνων βουλαῖσιν ἐϑρέψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ 
ΕΟ “ Ν - 

ἰῷ μελισσᾶν καδομενο. βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ 8ο 
,ὔ 2 ,ὔ “ ϑ » “» «“ » Μ 

πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ Πυϑῶνος, ἅπαντας ἐν οἴκῳ 
Ἵ -“"ὕ" Α "57 , . » -“» 

εἴρετο παῖδα, τὸν Ἐῤάδνα τέκοι. Φοίβου γὰρ αὐτὲν φᾶ 
δ 

γεγάκειν 

ϑ.ἢ. ΑΒ εἰ οἱ. Ο υδὶ 6βὲ ἀνυπομονήτου)  πάϑης ΑΝ -- πάϑη Σ -- πά- 
ϑους ΒΝ -- πάϑας τὶ]. 

90 ἡ δὲ οῳ [{{ καταϑηχομένα Μ [| 40 καλπίδα τ᾽ (πίδά τ᾿) ΟὔΡΜΟ 
ὈΥ̓́ΕΙΣο --- κάλπιδα τ᾿ Α[Β]Π 569 ἘῈ εἰς. [ λόχμαις ὑπὸ κυανέαις Α (οππὶ 

δὶ. ὕλαις οἱ σχοτειναῖς) --- λόχμας (λόγχμας Ἠ ΖοἝεμῖ ὑπὸ κυανέας τε }].,) ηαοὰ 

Β6ῃ, 5ϊηρ. δχιβετηαι ὅθ. Β, δοο. ρἷπτ. Οοπιπι. Μόβοι, [{ 4] τόιττει ἘΝ ἘΝ, 
- τίκτε τϑὶ]. (εἐὲ ἘΞ) [|| τῶι (ες --- τοῦ ἴ]ες -- τῇ ΝἔΠ -- τῇ) δερα΄ μ' 

νΈ σ΄ φ' (ΤῊο].) --- τὰ ὕ5 --- τα(ὰ) ΑΒΟνΡοΤΙ, εἰς. {0 9δὲ Ὁ --- μὲν ὁ τοῇ!. 
(εν 9,) [{ -κόμης ΕΒ || 42 εἰλείϑυιαν παρέστασέ τε ΑΞΒΙΟΜΝΟΌΡΔΗ «“- 

14, (βοἃ σέν τεὶὺ ΘΠΕΕΟΙ ἢ ΒΑ ΖΞΣΩ ΑἹ. -- ἐλείϑυιαν παρέστασέν τε ΡΟ 

Κγ. ὅν. Βρ. -- εἰλείϑυιαν συμπαρέστασέ τε Χ -- ἰἅ, (868 σέν τε) 1 --- 
͵ λ ἢ ᾿ 

ἐλείϑυιαν συμπαρέστασέν τε ἀλη --- ἔλευθω συμπαρέστασέν τε ποῃὶ 84" α΄ 
᾿ Ὑ ΜΝ ᾿ ͵ 

ν᾿ ο1σ΄]αν ΒΌΜ, [τ. γ.] κο: Ἐ --- ἰᾶ. (ὁπ), τε) ἃ --- Νοῖ. Τυῖο]. ἔλευϑὼ γραφε 
κι Ἵ ᾿ ͵ ν ᾿ - ἢ 

καὶ μὴ εἰλείϑυιαν. οὕτω γὰρ ἄρμοζει τῷ μέτρῳ. [49 ἡλϑὲν Ε' τορος. Ηγ. --- 
ἦλϑε ΑΒΙΟΡΕΚΕ ΘΜΝΟΡΟΕΓ.ΥΧΖΓΙΔΊΠΣΚΑ ΑἹ. Ηο.Ἐ {{ ἀπὸ Ο,, οἔ οοΥ- 
τρί, 56. Α (νἱάς Βῦ.) --- ὑπὸ το}}. ΟΥ, Ν.Ὶ, 85 οἱ Ο, Α, 14. {{|ὺ ἀπ᾽ οοτ- 
τυρῦ, ὅ6ἢ, Α --- ὑπ᾿ Α.Β οἴο. {{- οπϊπαηῦ τ ΑΝ ἢ. τϑοῖο [|| 44 δηΐβθ 
(ποη ροβί) αὐτίκα αἰδε. ΠΟΟΧᾺΣ --- αἰτοχας Ἰοοο ρίθης Εἰ --- ροβὲ (ποῃ δηΐο) 
ἴὰ. ΑΒΟ εἴθ. (θαπι 868.) [045 δύω ΕΟΟΡΟῸΥ͂ΧΔΣΠη [{ οπι. δὲ 6. {} 
αὐτὸν οα. Ο || 4θ βολ. Μ {] ἐν ἀμεμφεῖ Α,3 --- ἀμελφεῖ Οἴθτες --- ἀμεμ- 

φεῖ ΑΑ,18Β.0, Ὁ ρο1), οἵς. {{| 47 - σσῶν ΑΚ ΑΓΕ -- σσᾶν ΑἸ Ἐ' οἷς, [| κηδ. Β, 

" δμν'σίω’ Βο:Ἐ -- χαδι ΑΒΕΕΜΝΟΥ ὈΖΡΔΗΣ.8οα᾽ γ᾽ ρ΄ ο΄ [τοῦ!. ̓  ΑΙ. δι. {| 
49 ἤρετο ΡΞΣ -- αἵρετο (βιρτα ἡ δὲ οἱ, ἠρώτησε) Γ' --- εἴρετο ἈΒΙΟΙΡΕΕ 

α εἴς. (οὔαπι ΠΙΔ᾽]) [|ὉΟἀἄπαιδα Μ [[ τέκοι οπιηοβ [} φοίβω ΕΕῚΗ {|| φὰ 

ἘΡεΟΘΌΥΠΣ -- φα (η Ξιιρτὰ) ἃ --- φᾷ ΑΒῸ εἴς. {{ γεγάσκειν ἢ 
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“ 

ἼΑντ. γ. 
! “ , }' “ Ἄ ,ὔὕ 50 πατρὸς, περὶ θνατῶν δ᾽ ἐσεσϑαι μάντιν ἐπιχ,ϑονίοις 85 

᾿Ξ: ὅ1 Ὁ. Ἅ,. 5 7, , 
ἐξοχιον, οὐδὲ ποτ᾽ ἐκλείψειν γενεαν. 
« ἡ, ͵ 3 ἡ 5" 2 -“ 

ὡς ἄρω μάνυε. τοὶ δ᾽ οὐτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 
ἌΡ 2 "ν᾽ 3 "-“-᾿ ,ὔ οὐτ᾽ ἰδεῖν εὐχιροντο πεμπταῖον γεγεναμένον. ἀλλ᾽ ἐν 

Ἔ δ Ξ ἢ 
χέχρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατείᾳ τ᾽ ἐν ἀπειράτῳ, 90 
Ἵὕ᾽ “ Α μὲ “ν Ἀ ε Ἁ 

55 ἰων ξανϑαῖς τε καὶ πωμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμένος ἁβρὸν 
“ Χ “ -“ )ὔ Ι 

σῶμω" τὸ καὶ κωτεφώμιξεν κωλεῖσϑωί νιν χρόνῳ σὺμ- 
ἤ 

παντι μάτηρ 
! 

ἜΠ. γ᾿ 
ων. .5.:. 5) ον Γὐνὰ - δ᾽ 58’ Ἢ 5 

τοῦτ ονυμ᾽ ἀσανωτον. τερπνῶς ἔπει ιρυσοστεφο- 
“ 

νοιο λάβεν 95 

50 πατρός γε. Α --- πατρός. (εἶπα γε) γ6}1, [{Ξ πέρι ΑΒ. ΟΕ Δ. Εἰ ΟΙΝΠΝ 
ΟΡ. ΡΟ Υ ΧΖΙΓΔΊΠΣα[λ]ποα' μῬεν' ΑἹ. Ηο.Ἐ -- περι Ο,ῳ --- περὶ Ἐὶ, ΕῊς ( ἃς 
[746 Τ|,1Ας μίας Βύ,Ἐ || ϑνη. ᾧ {8 γ᾽ π|!|} ἔσσ. Α {{5] οὐδέπωτέκενλείψειν 

(ϑ[6) Α --- οὐδέποτέκελείψει Α, [|- 52. ὡς Σαν' --- οτι, ὡς Μ --- ὡς τοῦ]. [| 
μήνυε Ο || τοίδ᾽ (τοί δ᾽) πι88. ΑἹ. Βο." --- τοὶ δ᾽ Μι. 5... {{ οὐ τῶν Α, {} 

ἀχοῦσαι ΟἸπ65 [| 59 γεγενναμένον Α -- γεγεναμένον [Β. ἸΟΡῈ.Ε ΘΙΜΗΝΟΙΡῚ 
ΦΗΌΥΧΖΙΡΔῚΣ γθ06. ΑἹ. Βο." --- γεγενόμενον Π --- ἐρημ νωνὰ υὕ, - γε- 
γενημένον ΑἩ. (Ὁ. Ὁ. 389.) 5ν.38 [|[ 5354. ἀλλ᾽ ἐκρύπτετο Α --- ἀλλ᾽ 

ἐγχρύπτετο ἀΟΑΟ ῬΟΤΥΡΟΓΔΗΣ --- ἀλλ᾽ ἐγκεχρύπτετο (510) ΟΡο Δ Χ -- 

ἀλλ᾽ ἐκεκρύπτετο ἴΠ, --- ἀλλ᾽ ἔκρυπτο (8,6) Ο, --- ἀλλ᾽ ἐγκέκρυπτο ΒΟΙΌΕΣ 
ΕΠΠΝΘΟ, ΕΖΣΡ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἀλλὰ κέχρυπτο Ἦπι. --- ἀλλ᾽ ἐν κέχρυπτο 

Βῦ.Ἐ [84 σχίνῳ ΒΩ" (ουπι Οὐταπι. ΜοΟβοΝ. ἱπ γα]ρ) --- χρόνω Οἱ -- 
χύνω Ο 46 --- σχοίνῳ(ω) τ6}1, (οατὰ Οὐπηπι. Μόβοῖι. ἴῃ τη88. αὐ ἴῃ ὁ) [|-βα- 
τείᾳ(α) Α.Β.ΟΌ ῬΈΕΙ ΟΜΝΟΡΟ ΒΌΥΖΙΔΗΣ ΔΙ. (οαπὶ Ἐαθίαῦμ. Δα 1]. β, 851.) 

- βατείαν Ὁ Ὁ Εἰ, --- βατία(ᾳ) Χ τοοςο. Βο. Ἢ οἴη. τ΄  (ποη 9.) [ ἀπει- 

ράτῳ(ω) Α, Προ ΕἸ Δ.0,Χ τορος. Βο. -- ἀπεράντω Υ --- ἀπειράντῳ(ω) ΑΒ. 56}, 

ΕΡΟΟΜΝΟΘΌΖΡΓΔΞΗΣΩἜΔ ΑἹ. (ὅς. ἴῃ Β) [{ 55 ξανθαῖς τε [καὶ] Α, --- 
ξανϑαῖσί τε καὶ Α --- ξανθαῖσι καὶ οἸλΠ68 γ6}]. πη85. Α1]. Βο.Ἐ [{βεβραγμένος 53} 

Σ --- βεβρεγμένος τ6}}. (οεἴατα [Τ᾿ Δ]Π} [55 καὶ οπι. Β, πο; [| -ξεν ΑΧ 

τθος, πο." --- ἕε ΒΟΡΕΕΟΜΝΟΡΦΒΌΥΖΡΔΗΣ ΑΙ. Ι νιν ΑΟΝ -- μὲν 
- μιν ΤΩΙ]. [|| μήτηρ ΕΝ ΒΒ, [| 51 ὄνομα. Α, --- ὄνομ᾽ Β, ΜΕ. ἈΖίο -- 
ὀνυμ᾽ ΑΒΒ ᾿ΟΡΟΝΟΡΦΟΥΧΓΙΔΊΠΣ, Ηρα μ'ν' [τ γ] Βο." --- δνυμ᾽ α -- 
ὃν ὕμ᾽ ΑἹ. [{ἠ χρυσεοστ. Ν {|| λάβε ΛΒΗΟΡΟΥ͂ΧΖΣΡο.- λάβεν ΟΕ ΕΘ 
ΝΒ] ΌΓΙΔΊΠΣες τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ 

Μοχατηβξθη, Ῥίπάατγ. 4 



50 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ ς΄. 

κ ψ 5 “» , κ , 

καρπὸν Ἥβας, ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβὰς ἐχώλεσσε Πο- 
σειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, 

ὰ , ᾿ ΄ “ ῇ 

ὃν πρόγονον, χαὶ τοξοφόρον Δάλου ϑεοδμήτας σκοπόν, τοο 
3 ’ ΄ εν » 

6ο αἰτέων λαοτροφον τιμᾶν τιν᾽ ἑῷ κεφαλᾷ, 
Α ε Λ 5 (1..» δ᾽ 3' ᾿ ᾿ 

νυκτος ὑπαίϑριος. ἀντεφϑεγξατο ἀρτιεπὴς τος 
͵ ͵ , ΕἾ , 

πατρία εοσσώ, μεταλλωσέν τέ νιν Ὄρσο, τέχος, 
“ ἤ 5 “ ΕἾ ͵ ΒΕ 

δεῦρο πάγκοινον ἐς “χίιώραν ἤλεν φάμας δπισϑεν. 

. ΜὉ" 

Στρ-: ὁ. 
ἣΝ ε -Ὗ , Ὄπ ἐδ 7] 

ἵκοντο δ᾽ ὑψηλοῖο πέτραν ἀλίβατον Κρονίου" 11ο 
“ Ν Α , 

ὅς ἔνϑω “κοι ὠπῶσε ϑησαυρὸν δίδυμον 
ἤ Ν ᾿ ᾿ 

μαντοσυνας, τοκὼ μεν φωνῶν αὐχουειν 
, ἡ Θ΄ 9. .ἃ Ἶ “ 32 ι 

ψευδέων ἄγνωτον, εὐτ᾽ ἂν δὲ ϑρασυμάχινος ἐλϑὼν 

58 ἀλφιῶ α --- ἀλφεώ(ῳν το}]. {0 μέσῳ(ω) ΑΟΟΜΟΘΕΥΧΖλρη -- υὑἐοσ- 
σῳ(ω) [ΒΊΕΕΟΝΙΡ ᾽ ΓΔΊΠΣ Κομν' [τ. τ] ΑΙ. ΒουἘ {{|π-εσε ΑΟΟΝΝΟΡΥΖΓΔ 
ονμ'σ΄ - εσσε ΒΕΕΟΟΘΌΧΠΙΠΣαζκηην"" [τ. τ. ΑΙ. Βο.Ἐ {{|ωποσειδῶν᾽ ΑΖ 
γρος. Βο.Ἐ -- ποσειδῶνα ΕΡΟΜΉΗΠ -- ποσσειδῶνα ΕΠ ας. ποσσειδᾶνα ΡΤῚ 
Υ -- - ποσειδᾶνα ΒΩΘΟΟΧΓΔΣ -- ποσειδᾶν᾽ ΟΝ ΑΙ. Ην. {{ ϑεοδμάτου 

ΑΝΖ --- ϑεοδμήτας Οα΄υνσ’ Ἀο. ἴοτγίαββο τϑοίθ -- - ϑεοδμάτας ΒΙΟΊΠΕΕ 
[(ΟἸΜΓΡΊΟΌΓΥ ΧΓΤΙΗΔΣ αἰ δολι]} Ε{{πι]ποηα γΊ9ο ρ΄ ΑἹ. 8πι. {{|60 λαότροφον 

Ὁ Ζαποηῖονε α'μ'ν'ν»εοσ’ Βο.Ἐ --- λαοτρόφον Α.Β.ΟΠΕΕΟΙΝΟΙΓΡΘΕΊΌΟ, 
Υ Χκκενί ας [2] ἢο; ΑἹ. Με. 51... -- αἰταπιαπθ Απὸ {|ἴ ἐᾷ ΑΔΟΒΘΕΕΡΟΑΝΥΖ 
Γπα΄μ'ν σ΄ -- ἑὰᾷ ΑΡΟΟΌΧΙΣαοφο' [το}] 7] ΑἹ. Βο.Ἐ [| 6] ἀντεφϑένξατό δ᾽ 

α Ἀθ2 :ὄσσα Α -- ὅσσα ΕΠ Σαβζηα --- ὄσσα τεῖ!. (1 1 πατρίᾳ ὄσσᾳ) || 
μεταλλασσέν τε Α,49}᾽.2 ΤῊ. (-Ξ μετῴκισεν) --- μετάλλασσέ τε ΑΒ,1Ὲ.,13Ε,,1 

{. --- μετάλασέν τε Υ -- μετάλασσά τε Υ,1 --- μετάλασσέ τε ΝΝΟ, -- 
μετάλλασε τε ΒΒ, ΕΕΟΡΟΘΕΥ, ,,ΧΣΡε --- μετάλλασέν τε ΑΙΡΟΠ6.ΖΓ 
[ΔΙΣαοαμξοφα' μ'ν' [τ΄ τ.} ΑΙ. Βο.Σ Ηπι.3 --- μετάχιασέν τε Π 5010 5ΡΠ4]- 

τοδί [] νιν ΑΒ4.2Β.,15}.,328.,20.1}0.,32 -- μιν ΒΡΟΟΘΕΕ, :ΕἘ, τα ΜΝΟΙΡῚ 
ΘΙ. ΧΖΓΙΔΊΠΣαβῤκοηνομ'ν' ἴτ. τ.] ΑἸ. Ηο. Βο;13Ἐ --- μὲν φῆ [{|0 γοῦθὰ 
μετ. τε νινίμιν) οπι. π΄ [[ τέκος Β, --- τέχνον Α.ΒΟΌ εἰς. {[|ω68 χώραν Α. 
Μρερ ΤΡ, τθος. Ηρ. (οαπι 56. Α) --- χῶραν Με. -- Οχόρον π -- 
χῶρον Β -- χῶρον ΟΘΕΕΟΙΝΟΡΟΘΕ ΥΧΖΓΔΗ͂Σαν ΑΙ. {|ὅὍπιϑεν Ὁ. --- 
ὄπιϑε Β, --- ὄπισϑεν τοὶ], [64 ἁλίβ. ΑΒΟΔΟ ΝΥ ΖΡΠΣ.φδεα’ μ'ν' ρ΄ σ΄’ Βο. 
Μι. -- αλίβ. γ΄ --- ᾽᾿ἁλίβ. Ὁ', --- ἀλίβ. ΟΡΕΕ. αΡο ΟἸΤθαηου! [τ6}}.} Εο ; 

ΑΙ. Ορ. δι.» -- - ηλίβ, (Οοπιπι. Μοβοι.) [| 66 - σύνης Μ [| φωνὰν Ν -- 

φωνᾶς (εἰ νὰς) Β --- φωνήν Τ' -- φωνὰν το}}. [|{| ἀκούεν ΗΥ. --- ἀκούειν πη55. 
ΑΙ. ο." Βὺ,.Ἐ {6 ἄγνωτον ΑΝ -- ἄγνωστον γο}}. [0 εὖ ἄν (οπι. δὲ) Βο.Ἐ 



ΟἸΥΜΡΙΑ ΥἹ. ΞΙ 

Ἡρακλέης, σεμνὸν ϑάλος ᾿Αλκχαϊδᾶν, πατρὶ τις 
ε ἷ , 7 Τ, 7 

ἑορτῶν τε χτίσῃ πλειστομίβροτον τεῦμὸν τε μέγιστον 

ἀέϑλων, 
ν 4 9 5 “ ,.9 Ὰ “ , 

γο Ζηνος ἐπ᾿ ἀχροτώτῳ βωμῷ τοτ᾽ αὖ «χρηστήριον ϑέσνγαι 
κέλευσεν. 

, 

ἌΝ ὅς 
Γ᾿ «ἢ Ι νπ- “ 

ἐξ οὗ πολύκλειτον καϑ΄ Ἑλλανως γένος ᾿Ιωμιδᾶν τ: 
“ὔ] ΕἾ Ὁ .6Π -“» ΕἸ ΕἸ Σ 

ὄλβος ἀμ᾽ ἕσπετο" τιμῶντες δ᾽ ἀρετὼς 
ε “ 

ἐς φανερὼν δδὸν ἔρχονται. τεκμαίρει 
κ᾿. "»" » ΒΕ 7 Γι 

χρῆμ ἑκαστον" μώμος ἐξ ὥλλὼων χρεμώται φϑϑδονεοντων τ25 
“" -“ γ᾿ ͵ 

)5 τοῖς, οἷς ποτε πρώτοις περὶ δωδέκωτον δρόμον 

((π πὰ]]ο τι8.) -- ἔσ τ᾽ ἀν δὲ Νες -- εὖτ᾽ ἀν δὲ (12 νοίί. εὖ τ᾽ ἂν δε) 
γῸ]]. τη88. ΑἹ. ὅ10.Ἐ [0 ϑρασυμήχ. ΒΟΟΡ» -- ϑρασυμμάχ. Ν --- ϑρασυ- 
μάχ. ΑὉΕΕ εἰς. 

608 ἀλκιδᾶν ἔηιο - ἀλκαϊδὰν τοῦ]. --- ἀλκεῖδαν Ηπη. 6854. πατρί δ᾽ 

Α -- πατρί ϑ᾽ ΒΟΘΕΕΑΜΝΟΘΕΠΥΧΖΓΈΞΠΩ ΑἹ. --- πατρὶ θ᾽ ΡΔΣ -- 
πατρὸς 5᾽ (ὁς 8᾽ ω' -- οπι. πατρός 289) τορος. Ηο.Ἐ --- πατρὶ (οτι. 9) Ημι. 

Βό." (ἢ πο]]ο τπ8.) ἢ 69 κτίσει Β -- κτίσοι ἘΞΕῊ, [|| πλειστόβρ. ΒΕ᾿,κολ 
βοὸς Βο; [|| τετϑὸν ΓΔ {{- τε μέγιστον τε Β {|10 βωμοῦ Υ͂, [{ οπι. 

τότ᾿ αὖ ἔβεε || αὖ ΛΟΡ9 αἰ] ηφ[αἼμ'ν' [τ. ν] Βο. -- ἂν Α, -- αὖτοι 
ΑἹ. -- αὐτῷῴ(ὦ) ΒΟΘΕΕΟΑΜΝΟΡΘΕΌΥΧΖΓΔΞΠΣΟ [[ϑέσϑ᾽ ἐκέλευσεν 

ΟΧ -- ϑέσϑαι κέλευσέ νιν. Α --- ϑέσϑαι κέλευσεν ΠΖΊΣΖομ’ν' [τ6}}.] ΑΙ. Βο.Ἔ 

Ι 10-- ἸΔ ᾿πίογραπηρπηῦ (Ρ]6η6) ροβί χέλευσεν (ποπ ροϑὲ ἐαμιδαν) ΒΟΟΥ͂ ες 
ΧΖΣ ΑἹ. (οὰπὶ ὅο. ΑΒ) Ἦπι. --- ἰἅ4. (864 οοπιηδίθ ροβὺ ἰαμιδᾶν ροβῖίο, υὐ 
οὈϊδοΐατη αἰρποβοαίαγ) ΑΤ᾽ --- ροβὲ ἰαμ. (ποη ροβὺ κελ.) ρίθπθ Βαφ --- ποὰ- 

[Ὁ Ιἴοοο ο --- αἰτοαθθ, ρίθπο ΟΕΡΥΡοΠαμν’ ο. --- 46 16}]. πη88. ἢ. 1. [} 
Ἴ ἐξοῦ α [|υἕλλην. Ο {||ἰ-δὼν ὈΝΧ {{ 12 ὄλβος ἅμ᾽ ΑΟΠ 49} δα ζηοία] 
[τ6}}. Μοβο.}] Ηο.Ἐ - - ὄλβος ἀμ’ ῳ --- ὄλβος δ᾽ ἅμ᾽ ΑΙΒΟΕΒΕΟΜΝΟΡΟΥΥ͂ 
ΧΖΡΓΔΙΣαΎ μ'νρ΄σ'α" ΑΙ. [[ἔσπ. ΟΟΝ ἢ 4 --- ἔπ. Μ [τιμῶντας Υ || 
ἀρετὰν ΕΒ ῃ [18 ἔρχεται ΝΊ [[ 14 ἔκ. απ {{. μῶμος δ᾽ ἐξ (δὲ ἐξ 6), 

ΟμλΠ68 (88) πη58. 6 αυἷθα5. οοπδίαῦ --- μῶμος ἐκ δ᾽ 51." Ηπῃ. (0)].) 55. --- 
Μῶμος, ἐκ δ᾽ ΗΙ. --- “μῶμος ἐξ Βὺ.Ἐ Βρ. Ι 15 τοῖς δ᾽ οἷς Μ - ο- τοῖς οἷς 

ΤῸ}]. --- τοῖσιν (οἷσιν) τη. ΟΥ̓, δὰ Ο. ΠΙ, 4. [|[ πρῶτον ΒΟΒΟΓΝΠΝΑ ΟΡΟΧ 

γ666. (οατπὰ ρᾶταρμν. ὅθῃ. Α) Βῦ." ὅν..3. --- πρώτοις Α.(ΟΡΟΘΕΟΝΡ ΒΥΖΡΔ 
ΞΠΣΩ ΑἹ. Ρνυ. Ηγ." ---, υὐυπιαπα Εἰ [[| ἐπὶ ο. ΜΥ. (1π πι]}10 πι8.) --- 
περὶ οἴῆπεβ 86 τη88. ΑἹ]. Ορ. δι. (παρὰ ΟΑΥ͂ 7) {{ δωδ. οπιπο8. {{| 7554. δρό- 
μὸν γ᾽ α'μ'ν᾽ρ 9΄ σ’ 6] ο." -- δρόμον (βἰπο γ᾽) ΔΟΡΘΕΕΟΜΝΟΡΟΓΕΑΙΟΥΧ 

ΦΙΔΞΗΣΩΩαλικίηυποηα ΑἹ. ο." -- ἀο Β πη. πη. 
4 



52 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ͂ΚΑΙ ς΄. 

ἐλαυνόντεσσιν αἰδοία ποτιστάζει Χάρις εὐκλέα μορφᾶν. 
5 3 Ὁ. εἰ ὦ Ι « 3 7 ἤ 

εἰ δ᾽ ἐτύμως ὑπὸ Κυλλανας ὅροις, ᾿Αγησία, μάτρωες 
ἄνδρες 120 

Ἐπ. ὃ. 
“ 9 » ’ »" , ναιετάοντες ἐδώρησαν ϑεῶν κάρυκα λιταῖς ϑυσίαις 

-» ε “ 5» , εὶ ΓΞ" Μ 

πολλὰ δὴ πολλαῖσιν ἙἭ ρμᾶν εὐσεβέως, ὃς ἀγῶνας ἔχει 
-»οΡ᾽ ἢ 3 51 

μοῖραν τ΄ ἀέθλων 135 
9 , 5» ΓΕ. “κι - 3 ΄ῳῪ ὧι 80 ᾿Αρκαδίαν τ᾽ εὐάνορα τιμᾷ" κεῖνος, ὦ παῖ Σωστράτου, 

“ , 

σὺν βαρυγδούπῳ πατρὶ κραίνει σέϑεν εὐτυχίαν. 
͵ Ν » ᾽ὔ Ὁ Ψ' »" 

δοξαν ἔχω τιν᾽ ἐπὶ γλωσσα ἀκόνας λιγυρᾶς, 140 
« ΕἸ » ’ ,ὔ ͵ -» 

ὦ μ᾽ ἐδϑελοντω προσέρπει χαλλιρόοισι πνοαῖς" 

10 ἐλαόνντεσιν ( βοϊπαβ [ὃ -τεσσι ΟΣακ --- τεσιν ΟΡΟΙΧ -- τεσσιν 

Α[Β]} εἰς. {αἰδοῖα Ο.πο {{ ποτιστάζει ΑΒΕ ΓΜΠΝΟΣ Β[ΔΊΠαζοφμ'ν' [τ. τ. 
Βο; Ορ." --- - ποτὶ στάζει Σ Βο. --- ποτιστάξει [Β, ΟΠΕΘΟΡΟ,ΡΟ .Υ.ΧΖ 
ΑΙ. Κγ. ὅν. -- ποτὲ στάξει ἘΣΤΊΝ -- ποτὲ στάξη ἘΠῚ ΓΞ -- - ποτιστάξη 

Βρᾳ. {{|| εὐκλεᾶ ΑΒΡΕΟΘΜΝΜΝ (οὔ ὅ.ἢ. Α) --- εὐχλέα Ο --- εὐκλέαν Χ -- 
εὐκλέα ΟΕῸ εἰς. {{| μορφὰ. Ο --- μορφήν. ΑΝΌοφ --- μορφὰν 8. μορφᾶν Ὁ -- 
μορφαν. [Β]ΕΕ᾿ εἰς. --- μοῖραν Ηοκ, || 7] ἕτ. Οα {|| ὑπὸ] ἀπὸ Υ, {{κυλ- 

λήνας Α" 05. {{ ὄρος ΓΑ.) [δ )ω" Βο: Ἐ πα!πα5. Βάοὶ Ἰοοῖῖο --- ὅρους ΖΣεὶ ἢ --- 
ὄρους ἐπεὶ ((οπιπι. Μοβοῖι.) --- ὄρει Χ --- ὅρει ἄρο --- ὅροις ΑΙΒΟΒΘΙΟΑ90». 
ΠΙΡΓΔΗΣΒΕΞΡΩ 9 Ωδκοκὶ ΑἹ. Ημω. Βῦ.Ἐ -- σροις ΒΙΠΕΙ ΕΜ ΝΟΥ ΟΑΡΥ͂ ελέπο 
βᾳαα ϑ'μν'σ’ .- σφυροῖς Ηοκ. {|μήτρ. Ο, [Π|18 ἐδώρησαν ΑΒρο τεος. Βο. 
δώρησαν Β.ΒΙΟΟΌΕΔΕ ΟΙΝΟΙΡΘΕΌΥΧ ΖΓΔΗΣ ΑἹ. Βο: --- δοεέπαν Μ (εἰς) 

- (ἐδωρήσαντο ὅ.ῃ. Β οἱ οἱ. Ν) [| κήρ. Ε, {|| 19 πολλαὶ δὴ ὕ. {|| πολ- 

λαῖσι ΟΥ̓Ο«ς. || 80 τιμᾶν, Α -- τιμᾶ (ἄι, ἃ, ἄ,) τοὶ! --- τιμῇ ἃ. Επβίδίῃ. 
ΡΥ. 8.321. Ρ. 11. [] ᾽κεῖνος ΝΧΙ' -- ἐκεῖνος η --- κεῖνος ΑΒΟ εἴς. [{ παῖς 

Α {[|8154. εὐτυχίαν καὶ δόξαν Ν420 [.ῳ82 ἔχων Α,6 0. Ὁ, κε» (οαπὶ 

ϑ0ῃ. Αἴ 80. 13) --- ἔχω ΑΒΕ, εἰς. (οαπὶ ϑοι. Α.3 59}. Β15 ρἱ. ἡ 

[φέρω]) [||70 τίν᾽ ἐπὶ ΑΟΘΕΕΟΙΓΜΠΝΟΌΡΟΥ ΓΠΣαοααί μ'ν' πο. ΟΡ. --- τίν 
ἐπὶ Υ --- τὶν ἐπὶ ἘΠῚ ΑΝ τ. --- τιν ὃ πὶ Β ἄθ ποῖα 80 -- τὶν ἐπὶ ῳ -- 
τιν᾽ ἐπὶ ΟΓΧΊΖἬη ΑἹ. 8ι.5 Οὐ, Βα. 6. 6.1, ». 124. ποῖ. {{| γλώσσας ο --- 
γλώσσαν ΜΗΣ --- γλῶσσαι ὕ --- γλώσση; Α -- γλῶσσα Βδεθε.04Ζ -- 
γλώσσᾳ(α) [Β]ΟΠΕΈΡο εἰς. [[ἀχόνας λιγυρᾶς (ἀκόνα λιγυρᾶ, ἘΝῈ.) οπιῃ8 --- 
λιγ. ἀκόν. (Βᾳ.) ΗΒ Νοὺ ορὰβ. Οἵ. Ο. ΠΙ, 80. {|| 83 ἅ μ᾽ ἐϑέλοντα οπιηο8 
-- ἅ μ᾽ (ΞΞ μοι) ἐϑέλοντε ἢ, 56ῃ. Β Π} προσέρπει Δ. ΒΟ ἘΟΙΕΝΟΡΩ 
[Β] ΟΥ̓ΧΖΓΔΈΠΣΩ ἂν δελέξεε)ηοὶ ραὶ ΑἹ. Βς. Βῦ. Κγ. ὅ'υ. --- προσέρποι Ὁ 
- προσέλκοι π -- προσέλκει (ἀε Ζ" ΩὉ ἄκς [πῃ] γπι οβ περ ἀνε θ᾽ ἽμνΊσ7 



ΟἸΥΜΡΙΑ Υ͂Ι. ς3 

μωτρομάτωρ ἐμὰ Στυμφαλίς, εὐανθὴς Μετώπα, 

ΣΤρ.. ε. 
ὃς πλάξιππον ἅ Θήβαν ἔτικτεν, τὰς ἐρατεινὸν ὕδωρ 145 

πίομαι, ἀνδράσιν αἰχματαῖσι πλέκων 

ποικίλον ὕμνον. ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, 

Αἰνέω, πρῶτον μὲν Ἥραν Παρϑενίαν κελαδῆσαι, 1ςο 

γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽, ἀρχιαῖον ὄνειδος ἀλαϑέσιν 

90 λόγοις εἶ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρϑός, 
ἠὐκόμων σκυτάλα Μοισᾶν, γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφϑέγκτων 

ἀοιδῶν" 155 
"Αν7..ε-. 

εἰπὸν δὲ μεμνᾶσϑαι Συρακοσσᾶν τε καὶ ᾿Ορτυγίας" 

Βο.Ἐ Ὁ]. Τὰ. Βα. Ηἰ. {{| καλλιρρόοισι ΑΟΝΟΟΟὕζΡος Βο; [|| οπι. πνοαῖς 
}6- πνοιαῖς ΟΝΟ --- ῥοαῖς Ὁ, (ουπι 56. Α13 οι. 1713} (οοηϊ, Βῦ. Βρᾳ.3) 

- πνοαῖς τρ}]. 

84 στυμφηλὶς ἘΡς [| 85 ἔτιχτε ΑΒΙΟΕ. ΜΝΟΡΟΘΗΧ “-- ἐν [Ὀ]ΕΟῸΥ 
ΖΙΙΔΠῚΣ τες. ΑἹ. Βο.Ἑ [|| τῆς ΓΔΗΣαες Ι 86 πίωμαι αν ---- πίομαι 

(πίομαι ΤΙΟ].) οπππο8. ΤῸ]. [| αἰχμηταῖσι ΠΟΙ ΟΧ τορος. Βο. --- αἰχμα- 

ταῖσι ΑΒΙΟ]ΕΕ ΟΜΝΡΟΥΖΙΓΊΔΞΠΣΩ ΑἹ. Ηγ.Ἐ [|| 81 ὠτρυν[ον] α΄ [} 
88 αἰνέας Α, [| ἥρᾳ παρϑενίᾳ Βρο -- ἥραν παρϑενίαν Α.ΒΑΘΟΌ εἴς, [|| 

89 τ᾽ δ᾽ π΄ [| ἔπειτα ΜΟῸΡν [| ἀληϑέσι Ο᾽ -- ἀλαϑέσι ΑΒΟΤΕΟΟΘρῦ 

ΧΤΙΙΔΊΠΣΦοΙΙν’ -- ἀλαϑέσισιν (819) ο --- ἀλαϑέσιν ΕΝΡΥΖΙ[απφηικα' Θ΄ μ' 
[σ Ηγ.Ἐ || 8954. ἀἰδί. ροβὲ λόγοις (564 πθο ρμοβὺ φεύγ. πθς ροβὲ ἔπειτ᾽ 

Βπα΄ ΑΙ. (απ ὅ6ἢ. Α ὅ.ῃ, Β2 Οοιημ). Μοβο!»".) --- ρΡοϑύ ἔπ. οἱ ροϑβὲ φεύγ. 

(μοι ροβὲ λόγοις) ΟΡ. ὅ8π|.Ἐ --- 14. (864 οὐΐαπι ρμοβὲ ὀνειδος) Ν᾽ --- Ιἰἅ, (568 
βῖπθ ἀἰβί. ροβὺ ἔπειτ᾿) ΑΖ ὃ. (θατῃ ὅομ, Β1) --- οπηηΐηο ποη ἀϊβύ, ΟΠ ΕΕῸ 
ΟΟὔΥΠΣαζοφμν' πο. Με. {| 90 φεύγωμεν Ἐ --- φεύγοιμεν α --- ἐκφεύγο- 
μὲν ΟΡ. (οατα Θα]θη, Ῥτοίγ. 7.) --- φεύγομεν ΑἸΕΓ[ΒΟΠ]Ε εἰς. {{ὖν Ε' -- 
ὖν Ὑιοῦ - ἦν π --- σὺν Θαϊοη. 1. 1. --- ὗν τ0}1. {{ωΈἐσὲ ΔΙΣας [9] μοι- 
σὼν ΝΟΟ,26 ||, κρατήρ ΑΒΟΘΕΒΟΜΝΟΡΙΒΙ]Υ ΖΓΙΡΟΔΞΠΣΩΩ ΑἹ. Βο. 8ν.33 
Βρ.2 --- χρητὴρ ΟὟΧΓας τορος, Βο.Ἐ Ηγ. Βύ, Ηὐ. [{|{|ἀφϑόγγων Α, --- ἀγα 
(πια1}.) 36. -- - ἀγαφϑέκτων ΟΠ ΕΘ ΙΕ ΧΙΠΣζεος --- ἀγαφϑέγχτων ΕΝΟΌΥΖ 

αἴροηοβὺ μ'ν΄ [τ6}1.] ΑΙ. πο." [{ωΩἀοιδὼν ΝῸφ [92 εἰπὸν 8ι." Βύ.Ἐ --- εἷ- 

πὸν ΟἸΏΏ68 Π|85.. ΔΑ]. Βο.Ἐ (οὔίαπι 85ι. 124) {|| δὲ] δὴ » [Πἠμεμνῆσϑαι ΟΝΟ [}} 

συρακουσᾶν ΑΓα[δοβ] [Τηὐ]ποῳ[α]α 9΄]ν΄ ΟΡ. -- συραχουσσᾶν μ'σ' το; ..--- 

συραχουσῶν ἰπ Ιαἴθγοῦϊο ϑγγδοιιβὶβ τϑροτίο; οἵ, ΑἩ. 1Υ͂, 616, --- συραχοσσᾶν 
ΒΡΕΒΘΡΟΙΓΒΙΟΥ͂ΧΔΕΞ Εἰ. Βὸ.Ἐ --- συρρακοσσὰν Ο --- συρρακοσᾶν Ζ -“-- 
συραχοσὰν ΒΙΠΣΩ ΑΙ. [| χαϑαρώ ἰπ ]αίογοι]ο 1. ], 



54 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ ς΄. 

ε “" ͵ , 

τὰν Ἱέρων καθαρῷ σκάπτῳ διέπων, 
Ι 

ἄρτια μηδόμενος, φοινικοπεζαν 
, , ἢ , Α ᾿ , 

ος5 ἀμφέπει Δάματρα, λευκίππου τε ϑυγῶτρος ἑορτάν, τιόο 
’ ΄ 

καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κρώτος. ἀδύλογοι δὲ νιν 
7 , Α ᾽ ’ ν . 

λύραι μολπαί τε γινώσκοντι. μὴ “ραῦσοι χρόνος ολβον 

ἐφέρπων. 
, » , -“ 

σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηρώτοις ᾿Αγησία δέξαιτο κῶμον τ6ς 

ι Ἐπ.ὕ.:ε. 

οἴκοϑεν οἰκαδ᾽ ἀπὸ Στυμφαλίων τειχιξῶν ποτινισόμενον, 
τοοματέρ᾽ εὐμήλοιο λείποντ᾽ ᾿Αρχαδίας. ἀὠγαϑαὶ δὲ πέ- 

λοντ᾽ ἐν “ιειμερίᾳ 170 

03 σκάπτῳ() ΑΟΕΟΝΟΙΓΡΊΟΟΥ ΧΖΗΣΙδοΠη[9] Το. (οαπὶ Ἰαΐθγοαϊο 
1. 1) --- σκάπτρῳ(ω) ΒΕ ΜΕΓ Δαλέκηιοβηαα' μ'ν' σ’ ΑἹ, {{-:ξ 95 δάμητρα ΑΒ 
(9 ΑἹ. (τθοῖς ὅ) --- δήμητρα Α5 Β7 -- δάματρα Β ὃ Οὐ ΒΕΒΙΑΜΊΟΘΑΓ[Β]Υ4|Χ] 

[ΓΔΊΠ]Σαζνεγοη [α]. κ.} Ηρ, (οαπὰ ἰδίογοα]ο 1, 1.) --- δάματραν ΝΡΘΟΤγν 

Ζμ'ν'σ' 1] λευχίέππου ἴῃ Ἰαΐογοιο 1, 1. [} ἑορτὰς Α --- ἑορτὴν Ο -- ἑορτὰν 

τῸ}]. (φάτ Ἰαΐογοα!ο 1. 1.) }}᾿ 98 ἀδ. ΕΝ. ΩΓ, -- ηδ. δο --- ἀδ. Α[ΒΟ]Ό οἰο. 
ΙΠ νιν ΑΟΝΟΣ Βυύ." -- μιν ΒΡΕΕΚΟΙΜΠΡΟΒΟΥΧΖΓΙΔΊΗ τορος. ΑΙ. Βο." || 

97 μολπαί] πολλαί Ο [|| γιν. ΑΒΟΘΕΒΟΙΜΠΝΟΡΟΕΌΥ ΧΖΓΙΔΙΠΊΣαϊδολὰ]} 
Δἰ[ἰηι]ποφ[α]α[5΄1υνσ"] ΑἹ. Ηο. Βᾳ.32 --- γιγν. » (τοδί Π)6. --- ἴῃ πα}10 Α]1ο, 

αὖ νἱάοίιν) Β0. [|| Θραύσοι Α.(Β.ΟΠΕΕΙΟΜΊΝΟΙΡΟ. ΌΟΥ. ΧΖΓΙΔΊΠΣζΗ 
οημ'ν [τ. τ]. ΑΙ. Βο.Ἐ ΒΡ, --- ϑραεύσοι ἃ ([οτίαββ6, 804 πη. 1]. υϊὰ Ρ. 6. γο- 

Ιαοτῖῖ; ἃ. 6. {{, ϑράσσοι [οὖς τ, 11] αἰϊαὰ οϑὲ ἢἰβὶ ϑραύσοι) -- ϑραύσαι 

πι. --- ϑράσσοι (Βῦ.) ὅν. Ης. {098 εὐχράτοις ΑἸ Νὰ 3 λκε} νἱοβο --- εὐη- 

ράταις μ'5 τηϑῖ6 --- εὐηράτοις Α" ΒῸ οἷς. {{{0 ἀγησίας Χ [{0 οχίτ, Ρίοπο αἰβί. 
ΑΒΟΡΟΧαμν' ΑΙ. Βο. --- οοταπηαῖς [ΝΊΣαῳ Ορ. Με. --- οπι. ἀϊδέ. ΠΕΘΘ 
ΥΠηο Βὺ." [099 ποτινισόμενον ΑΒΙΟΒΘΕ ἘΝ ΘΟῚΜ  ΝΟΙΡΟΕΥ͂ΧΗΣ Βς.3 -- 
ποτινισσο. ὈΖΙΓΔΊ ΑἹ. Βο.Ἐ -- ποτινεισό. ΜΝ --- ποτινεισσό. αἰηιιοηαα' μ' 

ν'σ΄ -- προσνεισσο. Ο {| 100 μητέρ᾽ ΑΝΟαζαογιποβῳ ΑΙ. --- ματέρα Υ͂ -- 
ματέρ᾽ το}}. [{ εὐμήλοιο οπιπο8 πιβ8. ΔΑ]. Βο.Ἐ Β6. Βὺ.Ἐ --- εὐμάλοιο Ηγ. [} 
λιπόντ᾽ ΛΒΟΠΕΟΘΙΜΝΟΟΌΧΓΙΔΣ -- λιπόντ(ος βαρτα τ, ἃ βιρτᾷα ος) Ε' -- 
λοιπὸν τ᾽ Υ᾽ -- λοιπὸν τ᾿ Π -- λειπόντ᾽ Ζ --- λίποντ᾽ ΑἹ. --- λείποντ᾽ αἴποη 
μ'ν' [τ.τ.] Εο.» || ἀρκαδέης ΝῸ 2 --- ἀρκαδίαν ΒΡ Ηι. --- ἀρκαδέας (ἀρχάδας ΟἿΤὉ 

Υ} νἱοβθ) τ}]]. 1} ἀγαϑαί δὲ ΟΥ̓ --- ἀγαϑαΐ γε [1 πέλοντ᾽ ἐν χειμ. [Β]Π[6] 
ΝΟΙΡΊΟΌΓΥ ΧΓΔΠῚΣ τορος. ΑἹ. Πο.Ἐ --- πέλον ἐν χειμ. ὁ --- πέλονται ἐν 

χειμ. 1 --- πέλονται τ᾽ ἐν χειμ. Οὶ --- πέλονταί γ᾽ ἐν χειμ. Α --- πέλονται 
χειμ. (οπι, ἐν)ὴ ἘΕῚ Ὁ ΜΗΖ 



ΟΥ̓ ΜῬΤΙΑΙΥ͂Τ, ΓΤ. 

Ν »“ω τ Α 3 4 “ ν 

νυκτὶ ϑοῶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφναι δύ᾽ ἀγκυραι. ϑεὸς 
“ 7 Α ἴον, ,ὔ ,7ὔ 

τῶνδε κείνων τε κλυτὰὼν αἶσαν παρέχιοι φιλέων. 175 
Ὗ Δ ΎΘΑΝΞ ἀφο ι ͵ δέσποτα ποντόμεδον, εὐθὺν δὲ πλόον καμώτων 
τ᾿ Ν ΞῊΝ ᾿ “ ᾿ 
ἐκτὸς ἔοντω δίδοι, χιρυσαλωκάτοιο πόσις 
3 7 ἥν. ἐρῶ δ᾽ “ ΒᾺ 3 Ξ Ν "᾿ ἊΣ 

τος ᾿Αμφιτρίτας, ἐμῶν δ᾽ ὑμνων ἀεξ᾽ εὐτερπὲς ἀνϑος. 

101 ἀπεσκῆφϑαι Α --- ἀπεσκίμφϑαι [Β] ΟΠ ΕΕ ΟΡ ΟΤΥ͂ «ο ΖΓ[ΔΊζηποφεα' 
(οαχα Εἰπδίαιη. δᾶ 11. π, 1102, 8ὅ [ΞΞΞ- 92, 58]) ΑἹ. Βο.Ὲ Βῦ.2 Ὲ -- ἀπε- 
σχῖμφϑαι Ρ Βὺύ.: --- ἀπεσκύμφϑαι ἘΧ -- ἀπεσχάμφϑαι ΝΡρο --- ἀπεσκέφ- 

ϑαι Οκ5 -- ἀπεσκάφϑαι Νῆο --- ἀπεσκίμφαι Ξβα (ουχπα ἐρσοι Μοβοἢ.) --- 
ἀπεκίμφαι ἘΤΞΕ, ἀπεσχήϑαι Σὰ .-- ἀπεσκέφϑαι ΝΜ γροῶμ'ν'σ΄ [] δύο ἀγκ. 

09 [{| 102 τῶν, δ᾽ ἐκείνων Α --- τῶν τ᾽ ἐκείνων δες - τῶνδε κείνων Ρ Βῦ.2Ἐ 

--- τῶν τε κείνων (οοηϊ. Ηγ.) Βῦ.: --- τῶν δ᾽ ἐκείνων ΒΟ ΕΠ ΟΜΊΝΟ.Ὁ 

Π.ΒΥΓΧΊ]ΖΡΙΔΊΠΣαζηδρο ψα’ μ'ν'΄ [τ ν.] ΑΙ. Βο." [{Οοπι. τε Ἐ', [{ κλυτὴν 
ὃς --- γλυκεῖαν τ᾽ Μ -- κλυτὰν [5 -- κλυτὰν τ6}]]. (Ραγάρην. καλλίστην.) [} 

παρέχει ΟἹ(6 ((εδϑ6 Β6.) Ν᾽ ΟΔ ΤΥΥΧΖΙΡ ἡ ,ος --- παρέχοι [ΑΒ]0 5 ΠΕ 6 ̓ 

ΜΙ|Ν5 ΟΥ[ΡΘΉ]Ὁ 2 Ζ5 Γ ἡ [ΔΊΠΣαζηοηνο σα’ μ'ν' [τ. τ.] ΑΙ. ΒΟ. {{ ἰπύογρ. ροϑβῦ 

φιλέων, γοεπο Α[ΟἸΘΕΒΟΝΙΘΙΖΣ 90 Ηγ. -- ἰηΐουρ. ροβὺ παρέχοι, ρῖεπο Π 

αηαα' μ'ν'΄ ΑἹ. Βο.Σ -- πραῖτο Ιοοο αἶδύ. ΒΕΟ ΠΥ η. [| 103 ποντόμεδον τη88. 

ΑἹ. ο. Βρ.2 -- προ θεον (80. 86. ΒΡ Ἢ 10Ὁ 5αᾳ.  εὔϑυνε πλόον. 
καμάτων [δ ἔκτος ἔοντα δίδοι. χρυϊσαλακάτοιο πόσις Ι ἀμφιτρίτας. ἐμῶν 

ὕμνων δέξ᾽ εὐτερπὲς ἀνϑος: -] Α εὐϑυνε Α --- εὐθὺ δὲ Ζ - ᾿εὐϑύν δε 

ΝΝΥῸΧ --- εὐθὺν δὲ τ0}1. {{{ῸΠἈ1θ4 δ᾽ ἐκτὸς Α -- ἐκτὸς τ0}}. {| δίδου ΒΕΧνΖ 
αἰὰ ποβᾳαα' μ'ν' σ’ [ν. γ.] Βο.Ἐ --- δίδοι ΑΒΟΠΕΚΒΟΙΜΝΟΡΟΟΌΥΧΑΓΙΔΉΗΣ 
Ὦν ΑἹ. Ηγ.Ὲ [|| χρυσηλ. ΟΥ --- χρυσιλ. ΤΔ --- χρυσολ. ΣΟ --- χρυϊλ. 

[[- πόσις τ᾽ (πόσις ὦ Αμ.} αἱ. }} 105 Ξτρέτης Ὁ 1] δ᾽ σαι, Α" βοϊπθ᾽]] 

δέξ᾽ ΑΜΝΟΙ (πὰ Ν᾽ οὐπὶ 9]. [δέξ]αιτ᾽) -- ἀεξ᾽ Ὑ0}}. αὖ νἱ ἀοῦιιν. ΟἸΏΠΘΒ 

Ι! εὐτερπὲς ΑΙΒΟΜΙΝΙΟΡΦΟΥΊΖΙΡΔΊΚΡο ποία Ἵμ'ν [σ’ ΥΤ Ύ.]ΓΑΙ. ΒΒ ον .-Ξ εὐ- 

τρεπὲς αὐεβῳ --- εὐερπὲς π- εὐπρεπὲς ΒΡΟΆΧΣΆος 

ὈΆΡΒΟΙ. συραχοσὼν δρπηκος ἀγησία τέρμα ἀπήνης. ΟΤΥ -  συρακου- 

σὼν ὁ ὄρπ. ἀγ. τ. ἀπ. Ω5 -- συρρακουσὼν ορπ. ἀγ. τ. ἀπ. Ὁ --- τέλος. 1)8ς --- 

τέλος. ἀπήνης (Ὁ) ἀγησία συραχουσίω. Ὥν-ο -- ὕμνου τέλος ἀγησίου συραχου- 

σίου. α᾽ρ’ --- ἰᾶ. (ΘΕ συρακουσίῳ τη816) μ'ν΄ --- πυ}1ὰ βαθδβεῦ. πὶ ΑΒΟΒΕΜ 

ΝΟΧΖΡΔΊΙΓΣαΐηου ΑἹ. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Ζ΄. 

ΔΙΑΙΌΟΡΑ ΡΟΔΙ9, 

ΓΔ Ἐπ α' 

ΣΈ ΤΟΡ ἢ 8 6. 
, .» 

΄΄ΨΖΦἥω-“’ - “ὦ, “ὦ “«“«“ωῳωπω -- 

, πο ἵΨ'' ’ ΄υ 
τ νὰ ν᾿ ἀπὸ τὰ ὩΦΠἕραὰ ἀαν ῶρ ἘΞ- 

’ ι -- -- ᾿ς, -Ξἔ 

... ὅ ’ , ’ οΨ 
ᾳ«ῳ“ “-ῳῳ- .--.ἰἸς -π,’ρ“-“““»“ἷἙῳ͵φσ φὯἱἅἁωωηῳ π“ς-.“,ττῳ “φῳίῳ -- 

Β' ’ , 
βποκ θΝ, ἀπ.“ “ ἢ ον Σ σὰ ρα στα ἀππὦἍἘἌὁἔ ἣν ας ὦ ον τὸς 

’ὔ ’ ’ . 
ὡν Ἧς τὰ ὧὖς ἐρ .»-- ὧιίε ὦ ὦ... ῷ,, “πω Ἀ»» "π΄ 

θ ρο Δι. 
, , -« 
ἄπ ἥμιν; ὩὩ. “-“Π  π“Π΄ΠΙῸ“ῳῸ ῳῤ στ ὼ “Ὁ δια, -'ςς “ἢ 

,’ , , 
-- ὦ 5 7} ἘΠ με οὧοδὲ υν' -αὐὐἜδέίῳ, “π“'ιν- 

, « 
ΨΥ πὰ δε πο 

χ 
΄ε--. 

«--- ΩΣ 
"“Ω ᾿ π᾿ δὰ δ πο δὲρ 5.9: ἰὸν ε, ϑω “ οὐ δ “ΦΠ ο' ὡΡ οὖν 

ΚΑ , .«-- 
“,ῳω.- ΠππΠι ς π-πΠᾶὰὼὼ 

’ 
--᾿ 

’ -- ιχ 
Ὡ- »ῳ»ξ͵ιω “οἷ “πω ῳἶρλῳω -“πςςξεοόερῸ π5ὋῸῈὈὲΡῖΌῸΈ6 ἘἋἝ ῳωῳμώ ἋἀΩω,ώωμ,  “Π ,οΤοἷῳ “5 

᾽ «Ἀγ «, 

Ιη50 τ, δι. ῥο. πύ. ΟΕΝΧΙῸΟ Ορ. 8ι.Ἐ --- δ. ῥ, π. υἱῷ δαμαγήτου. Α 
- δ. ῥ. παιδὶ δημαγήτου νικήσαντι τὴν οΘ ὁλ. Δ (ἔστε ἰάθπι ΣῚ --- δ, ἡ. 

πύ. νικ. [τὴν] οϑ ὁλ. ΟΟΥ͂ ἀπιπα’μ'ν'σ’ ΑἹ. Ηο. Μι. --- 4. (βοᾶ νικητῇ ΡτῸ 

πύκτη) ὁ --- ἰά. (βοὰ ξ9 ὁλ.) Νὰ --- ἰἅ. (βεᾶ οζ ὁλ.) ΠΟΡΖᾳ --- ἰά. (βοὰ 
πη ὁλ.) Ἐπὶ-- ἃς ΒὙΟΠ ἢ. ἡ. 

Μοῖν,. Υϑ8. 8 οἱ 4 Εροά. [ἴ. ᾿ἴζα σομἸ σι ΘἀἹ βαῃΐ: 

ν Ὁ ψΠο[ο τ-τ-ἰ να  ρ,ιπω , » .  ὔὐὐρρυ Σἐν ΟΥ δὰ ν8. 74. 
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ν ε 5 ΄"ν 3 ι ᾿Ὶ ε ᾿ ͵ 

Φιώλαν ὡς εἴ τις ἀφνεῶς πὸ χειρὸς ἑλῶν Στρ. ἀ. 
“, 3 , ͵ Ι ἔνδον ἀμπέλου κωχιλάζοισαν δρόσῳ 

! 

δωρήσεται 
7] “᾿ 7 , ΕΥ ὃ ͵] 

νεανίᾳ γωμίβρῷ προπίνων οἰκοῖεν οἰκωδε, πώγχρυσον κο- 
͵ 

ρυφὰν, ΚΝ ς 

5 συμποσίῳ τε χάριν, κᾶδὸς τε τιμάσαις ἑόν, ἐν δὲ φίλων 
παρεόντων ϑῆκέ νιν ζωλωτὸν δμόφρονος εὐνᾶς" το 

᾽Αντ. α΄. 
Ε ͵ » ; -Ξ- ͵ καὶ ἐγὼ νέκταρ χιυτόν, Μοισᾶν δόσιν, ἀεϑλοφόροις 

3 ΄ λ " Ι 
ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενος, τς 
ἕω 

ἰλώσκοιλαι, 
-»“ὥμ , ε " ὰ “Ὕ 

το Ὀλυμπίᾳ Πυϑοῖ τε νικώντεσσιν. ὃ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι 
), 3 ἐ- 

κατέχιοντ᾽ ἀγαϑαί. 
Μ“ἷὕ , ᾽ ’ “ Λ « ΄“ 

ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει Χάρις ζωϑάλμιος ἁδυμελεῖ 1:0 

Ι ὡσεί ΕΕΡ ὅ:ι. Οχ. --- ὡσ εἴ Α(ΒΟ]Ε, εἰς. [ςΩῳἀἀφνεᾶς Α -- 
ἀφνειὰᾶς τ6}}. [} χειρὸς ΟἸΠΠΠ68. οὗ ΡΑγΔΡὮΓ, ὅοῃ. ΑΒ εἰς, --- χηλοῦ οοηϊ. Βᾳ. [] 

2 ἔνδον ἀμπέλου ΑΒΟΘΕΕΟΙΗΙΚΙΓΜΙΝΟΡΦΕΒΟΌΥ ΧΖΓΙΔΊΠΣ ΨΩαδε[λι λίην 
ποηδέας (οατα Αἴθη. ΧΙ, ὅ04, Α.) ΑΙ. ο.Ἐ Βὺ,Ἐ -- ἀμπέλου ἔνδον α΄ Θ΄ μ'ν' ρ΄ 
σ᾽ Οχ. Ηγ. [|| χαγχλάζοισαν Α. --- καχλάζοισαν τ0}}. [| δρόσον ὅς. Ηοτ- 

πος. Τὶ Ψ, 487. --- οι. ΑἸμοη, 1,1. --- δρόσῳ το}]. [|{|ὖ 4 νεανίᾳ τη88. (ουτα 
Αἴμοη. 1. 1.) ΑΙ. Βο." Βύ.Ἐ --- νειανίᾳ (ἴῃ πα}10 τη8.) δα. Ἐ |} πανχρυσον 

θη || -φὴν ΝΟ --- φὰν ΓΤ [|| ὅ συμποσίω ΑἹ --- συμποσίου ΑΞ“ το}]. || 

κῆδος ν΄ [| οι. τε ΜΔ .ϑ' -- καὶ κᾶδος Χ --- καδος(δος) τε γ6}1. ΟΥ̓́, δά Ο. 

1, 04. [|{Ὸ-- σαις Δ. 0460 Βὺῦ.Ἐ --- σὰς το}, [[Ἠἐον ΟὔΖΡ --- ἐόν ΕΕΎΥαί. 
-- ἕόν ΑΒιϊερίς, [| ἐν ὅν. --- ἀν Ο -- σὺν Βν --- ἐν χο}]1. [{{06.ῳ νιν ΑΟΝ 
Ο --- οπι. π' --- μιν Τ6}1. (ἴπ Β ομαγία Ἰδθθσα) [[ζηλ. ΒΉ γε κ.8 --- ζαλ. 
Α(Ο]Ό εἰς. [|υ1 ὡς καὶ ἐγὼ ΜΝ [{{ μοισῶν Ο [[ἀεϑλ. ΑΟΝΟ -- ἀϑλ. 
ΤΩ]. ὃ -σι γοίξ, ὙΠποῖη. ἰο ΑἹ. --- σιν αἤηπημ'ν' [τ. τ.) Βο.Ἐ [{{-:854. φρε- 
νὸς (οι. γ᾽) ΔΟΡΕΕΒΟΉΚΙΑ ΜΝ ΘΕ ΖΕΑ ΜΕΣ ΩΝ οροῤμοιεβα τέρω 

ΑΙ. Ηὰ. Βὺ." -- φρενὸς (οπι. γ᾽) Β --- φρενὸς δ᾽ Χ --- φρενός γ αἼ9΄)μ'ν' 

ρ'΄σ],» Ὁ} ἘοΙ [010 ὁλ. ΑΒΟΘΒΕΕΘΗΚΙΜΝΟΡΟΒΟΥΧΖΓΙΔΙΞΊ ΠΣ Ψρευ 

α΄ ϑ'μν'σ’ ΑΙ. Βο.Ἐ -- οὐλ,. αλίϊηοβᾳ ϑοῖίπια) ὅτα.Ἐ. [{|ὺἜὡτὲ πυϑοῖ τε ΝῸ {] 
ὅδ᾽ ΑΒΟΞΕΘΗΓΜΝΊΟ ὕΖΓΣαῦοα' μ'ν' ΑΙ. Βο." -- ὃ δ᾽ Ορο --- ὁ δ᾽ ΡΕ, 
θας ΕΥΣΘΗΙ τεοῤνηβα δὰ φῆμαι Α5 5 [|-ονται ἀγ. ο {|11 ἀλλοτ᾽ 
ἄλλον ΑΒ, [1 ἐποπτεύοι Α, -- ἐπωπτεύει ΠΣ [{| ζωοφϑάλμιος ΟΙΝΟἝ« {} 
ἀδ. ΟὉ 
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: ᾿ ͵ "ἃ 2 ἄμ ὦ 
ϑαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφωνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶν. 

Ἐπ. α 
7 ε τ᾿ ,ὕ ἶ ᾿ 7 ᾿Ὶ ,ὔ 

καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διωγδρᾳ κατέβαν τὰν ποντίαν 
ε ,ὔ -». 7 5 ἣ ὔ 

ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿Αφροδίτας ᾿Αελίοιο τε νύμφαν 25 
εν 9 ’ 

1ς ΡῬοδὸν, εὐθυμαχοον 
[15] ὄφρα πελώριον ἀνδρα παρ᾽ ᾿Αλφεῶ στεφανωσώμενον 

αἰνέσω πυγμῶς ἄποινα 30 
, ᾿ ,ὕ 

καὶ παρὰ Κασταλίᾳ, πάτερο τε Δαμάγητον ἀδόντα Δικ, 

᾿Ασίως εὐρυχιόρου τρίπολιν νᾶσον πέλας 
» “ 7 3 ,ὔ Α 5 “ 

20 ἐμβολῳ ναίοντας ᾿Αργείᾳ σὺν αἰχιμῷ. 35 

12 ἅμα Α, Ηι. ((8 ἅμα τ᾽ ἐν ἱπνοχ!) --- θαμὰ ΑΠοοᾳ -- ϑαμαῇ -- 
ϑαμὰ ΒΟΘΕΕΚΙΜΝΟΡΟΔΒΌΥΧΑ ΖΑΓΔΞΠΣΨ Βὺ." - 9᾽ ἁμὰ ᾧρ.Χν 
Ζυ-. 9᾽ ἅμα αξποβᾳαίμν γν' [Ὑ, τ. ΑὝὔἕἰ. ΒΟ παμφώνων τε Δ, -- παμφώ- 
νοισίν τ᾿ Υ -- παμφωνοισί τε Ὦ -- παμφωνοισί τ᾿ Α[Β]ΟΕΕ εἴς. {{Πὰ- 
ΡΙορσταρϊα οἵη. ἐν Α,7 8. ΕΟ ΚΤΡΟ. . ΟΧΖΡΔΗΣΨ - ποη ΟΠ]. 

ἐν ΑΟΝΌ ρος τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ {|| 13 καὶ νὺν ΑΒΙΟΠΕ ΕΟ ΙΕΠΙΓΜΥΝΊΟΡΟΘΕΟ. 
ΥΧΖΡΓΙΔΊΠΣΨΜΖηο ΑἹ. ἢο..--- καὶ νυν Καλς --- καί νυν ἀροφα’ μ'ν΄ ὅπι.Ἐ [|] 

ομῃ. τὰν Ο [|| ποντίαν οτηπο5 {{14 ἀφροδίτας (της Ο Ὁ, Υ͂ ,νπο) οἸῆπο8 [[ ἀε- 
λίοο Νὰ --- ἀελίου Ο [|ἴᾷΑ5 εὐθύμαχον Α ἔϊ. τεοῖο -- εὐάμαχον Α, -- εὖὐ- 

ϑυμάχαν ΤΟΙ]. (απ 56ῃ. Β1Π)1 οἷο. [ εὐϑ. οὰπὶ ῥόδον οοπίαησπηι Α Βο. 
Μυ, δ. Οχ. (Βα.3 τγρορυ. νυἱῖῖο) --- απαθίραθ (οπι, α15.) ΟΕ --- αἀϊδῦη- 
δασπηΐῦ ἃ δοάθπι τ6]], τη58, (οὰπὶ ὅοῃ. ΔΒ οἵς.) Ορ. ὅι. Ην." {{Ό| :1ὃὁ ἀλφεῶ Α 
-- ἀλφεὸν ΝΜ -- ἀλφειῶι ΠΣ --- ἀλφειῷ(ὦ) το}, τι88. Α1. Ηο.Ἐ {{ᾷ8 πατέρα 

δὲ ἘΤΟΙΌΧ. -- πατέρα (οπι. τε) ΕἙ,2 --- π. τὲ ΑΒ. ΞΗΟΥ͂ «αζποᾳα' μ΄ -- 
π. τε [ΟἸΠΕΣ,: [ΟΕἸΓΝΊΟΖΣν' ΑΙ. Βο." --- ρῬαυδργ. ὅ.ῃ. Β δὲ καὶ --- (ΟΟπΊηι. 
Μοβοῆ. καί {{άἄδοντα ΑΒΕ ΘΗΙΟΘΈΤΙΥ, Χνίς --- ἀδῶντα ΓΔΙΠΣΨ -- ἀδον- 

τα ΕὟ -- ἀδόντα ΟΟΚΙΓΜΠΝΡΖΕΙ ἡ πο α΄ μν»οσ' ΑἹ. Βο.Ἐ Βδ,Ἐ -- ἁδόντα 

αἰ δοἴπι}ο ὃ ἢ; ὃ φ[αἹ ὅι. 51. [{ δίκῃ μῖν' σ΄ --- δίκας Μ --- δίκαι Υ,31 --- δίκα(ᾳ) 

γ0}1. (οἴδμῃ 4) [|| 19 - χώρου Α.Β,: ΣΟΙ ΕΕ ΚΠ ΜΠΟ.Ό.Υ. ΖΓ ΔΊΠΣ Ῥχηη 
Βο.Ἐ --- χώροιο ΟΝ Βο; --- χόροιο ΡΟ --- χόρου ΒΕΡο) ΘΗ], Χαἰδο] τ δν]ο[ ὦ 

α΄ ϑ]μ"νΊσ΄]15 ΑἹ. ὅπι.Ἐ {{ νῆσον Ο,Ε.,0,ῦ, --- νᾶσον ΑΙΒΙΕΟΕΟΌ εἰς. {{ 20 ἐμ- 
βόλω ΑΟΡΕΕ, ΟἸΠΑὙ αοπαὶ} (οαπὶ ὅοι. 17) Ηο. ΟΡ. ὅπι. Ηγ. Β6. --- ἃ. (ἃ 
ΒΡγ8) ΕΌΟΣΠΙ --- ἐμβόλων ΝΤΙΡ ΔΩλμιν' --- ἔμβολα Β,1,Υ, --- ἔμβολοι 
Β," (αν πος δαῦ ἐμβόλοι α΄) --- ἐμβόλῳ [Β]ΖΙΞ9 οα΄ (οαπι 86 Ὰ. Β) 
Με. 8ι. Οχ. Βὸ." - - ἀβόλῳ (βυρτα ἀ οδβὲ ε) ᾧ -- ἔμβολον Τποοιΐπι. ἀρὰ 

ϑὅ'οῃ. Α Ι νέοντας ἢο. ΟΡ. Μτ, --- νέμοντας ϑὅοι, ὕὉ' --- ναίοντας τη588. ΑἹ. 
8... {{|θἀὀῥργείων ἘΝΕῚ Ὁ Κγ. --- οὺς Χα --- ἰῳ Ρ -- α(ᾳ) το }]. (οὔατα ΕΕῸ, 
Χυωχ, Ὁ) [| αἰχμη() ΔΌΟΘΧΙΔΗΣμεν,σ’ -- ἃ α --- ἀ(ὰ) [Β.0]}.Εἰ. οἷο. 

(οὔΐαπι α 



ΟΙΥΜΡΙΑ ΥἹ. 59 

[20] ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχιᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου Στρ. Ρ. 

ξυνὸν ἀγγέλλων διορϑῶσαι λόγον, 

Ἡρακλέος 

εὐρυσϑενεῖ γέννᾳ. τὸ μὲν γὰρ πατρόϑεν ἐκ Διὸς εὐχρν-- 
ται τὸ δ᾽ ᾿Αμυντορίδαι 49 

)ς ματρόϑεν ᾿Αστυδαμείας. ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασὶν 
ἀμπλωκίαι 

[25] ἀναρίϑμητοι χρέμανται" τοῦτο δ᾽ ἀμάχρινον εὑρεῖν, 45 

- ᾿ 
Αντ. β. 

«“ -“ » “» , τ συ 

δ τι νῦν ἐν καὶ τελευτᾷ φέρτωτον ἀνδρὶ τυχεῖν. 
δ ᾿ 3 Ι 7 , 

καὶ γὰρ ᾿Αλκμήνας κασίγνητον νοῦδον 50 
“ , 

σχώπτῳ Φεένων 

2] τοί νὺν Οἱ (ἀεΙοῖο ἀοιπίο) ---- τοίνυν θα ζῳ βου ριπι --- τοίνιν οἵ --- 
τοῖσιν Α.Β.ΟΙ ΡΟ ΕΙΘΗΠΠΝΠΝΟΡΟ. Ὁ. ΕΧΊΖΙΓΔΠΊΣαλιημ' ν΄ [τ.ν.} 41,0.» 

|| 2ὰ ἀγγέλων (1)4. Ελο Ὁ ΝΟΓ(Ρ τοβιθ 51.) ΠΥ ΧΖΓΡΙΙΣ ηιηηϑο μ'ν΄ σ’ Ηο. Βν. ΝΙ͂Τ. 
- ἀγγέλλων ΑΒ ΡΟ ΡΟ[ΟἸΗΓΜΠΟΙ Η]αοῳνο[δοία Θ΄ ]α΄ Ορ. 8,5 (σαι ὅ6ῃ. 
ψοῦ, οὐ 69.) [{ω22.54ᾳ. λόγον (λόγον Β) 5ϊη6 γ᾽ ΟἸΊΠ68 πι88. ΑἹ. ο." Ηγ.ἢ 
λόγων ὅπι. Οχ. --- λόγον γ᾽ Ῥν. (α πιοάπτι Τιῖο]η}}) [| 24 το΄ δ᾽ Ρ]ατγίπηὶ 
τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ --- τὸ, δ᾽ Α --- τὸ δ᾽ ραποὶ αὐ [Β]ΕΡΟΤΙΩΣ Με." [] - ρίδᾳ α(δ. Ὁ) 
- ρίδα ΕΕῚ [|| 245 φρασὶν ΑΒ.})5 ΕἸ ΊΗΚΤ,5 ΓῚ ΠΕ Σᾶς Ηπι. Βὺ.Ἐ --- 

φρεσὶν ἡ Ν -- φρεσί -- φρεσὶν ΟΠ) 1 ἘΝ Ἐ5Ε ΕΞ 61, ΝΟΟΘΒΤΙΥ ΧΖΙἘΠΊΣΡο 

Ψ τορος. ΑἹ. Εο. ἢ [|| ἀμπλ. οἴηποβ --- ἀμβλ. [[| 26 ἀναρίϑμητοι ΑΒΟΠΈΕΝ 
ΑΙΗΠΚΙ ΜΙΝΟΡΟΕΌΥΧΖΓΙΔΊΠΣακα γαμ'ν'σ’ ΑΙ. Βο." Βὺ.Ἐ --α μηται ἡ 

--- ἀνάριϑμοι οἱς -- ἀναρίϑματοι ΞΨΑνα' Ηγ. ἀμήχ. ΑΒΕ Μ᾿". 

ΖΣ, ηία', 8 μ΄,ν΄, --- ἀμάχ. [Β]ΟΕ.Ε.ΟἸΙΗΙΚΝΟΡΘΆΕΌΟΥ [ΓΔΊΠΣ Ψαοηα μ’ 
ν᾿ [τ γ.7 41. Βο. ἢ || 21 ἐν (οτι. καὶ) ΑἸΞΙ 9 Δδς --- καὶ (οπι. ἐν) ο85 --- ἐν καὶ 

ΒΟΡΕΒΟΗΙ ΜΝΟΡΟΙΕ]ΟΥΧΖΡΙΔΗΣΩΘαοηιηονο ἡ βᾳϑίωϊρνο Θ΄ μ'ν΄ σ’ ΑἸ. Βε. 
Βὸ. (οατὰ πδύ, Ῥὺ. Ρ. ὅ; οἵ, Ο, Π, 28) --- καὶ ἐν (ἴῃ π.]}10 απδηΐαχα 60η- 
βίαν γη8.; οἰβὶ 4 δλδέ ποῃ ἀἰβουτίο τοϊαύαμη οϑὲ) Ηο." --- εἰ κἀν Ημι. Ηἰ. || 
φέρτερον α (συμ 9]. κρεῖττον) --- φέρτατον γ6]]. (ουτπη Ρδταρηγ. ΑΒ) [} 

28 ἀλχμήνης ΒΙΟΝΜν» -  ἀλκμήνας Α.[Β]ΟΙ ΘΕΕΙΟΉΗΜΊΝΟΙΡΊΩΓΒΙ]Ό.ΓΥΧ]Ζ 
[ΓΔΠῚΣ του. ΑἹ. Βο.Ἐ [|[ 29 σκάπτρω(ῳ) Βαἠήληνιοῳ --- κάπτω α. σάπτω 

Ἐλλο --- σχκάπτω(ῳ) ΑΙ[ΒΙΟΘΕΕΝΟΦΌΖΡΗΣμνΡ [τ6}1.} ΑΙ. Βο.Ἑ Οὗ Ο.1,12 

|| ϑενὼν (Βα.) ὅν. Ητ. (οαπὶ ὅθι. Ὑμοπι. βαλών) --- ϑένων οπιηθ5 τη88. οὗ 
ΤΟΙ]. 644, (οατα ὅοῃ. Μὲ, Ομ, Μοόβοη. ὅθ, οτι. ο]. ΟΝ ΖΘ Σάφμ' δἱ. 

- “ - 
ἈὈῚ τύπτων ΥΟΥΠ[1) 
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40 σχληρᾶς ἐλαίας ἔκταν ἐν Τίρυνϑι Λικύμνιον ἐλϑόντ᾽ ἐκ 
ϑαλάμων Μιδέας 

[30] τῶςδέ ποτε χιϑονὸς οἰκιστὴρ χιολωϑείς. αἱ δὲ φρενῶν 
ταρωχ αἱ 55. 

παρέπλαγξαν καὶ σοφόν. μαντεύσατο δ᾽ ἐς ϑεὸν ἐλϑών. 

Ἐπ. β. 
» ε ͵ Φ 3 5Ν, » 

τῷ μὲν ὃ Χρυσοχόμως εὐώδεος ἐξ ἀδύτου ναῶν πλόον 
φ- ,ὔ δ χα ΒΚ “ μ 3 3 ! 
εἶπε Λερναίως ἀπ᾿ ἀκτὰς ορσαι ἐς ἀμφιϑδόλασσον ο 

45. νομόν, ἔνϑα ποτὲ ᾿ 
,ὔ “» ) ε , -οσσα. ἤ ͵ 

βρέχιε Θεῶν βασιλεὺς ὃ μέγας χρυσξαις νιφάδεσσι πόλιν, 

[35] ὡνίχ, ᾿Αφαίστου τἔχιναισιν 6ς 

30 ἔχτανε (οπι. ἐνὶ) ΒΟΡΟΘῊΉΧ --- ἔχτανεν (οτῃ. ἐν) ΠΕΕΟΘΗΚΙ ΜΥ ΖΠΣΩ 

αξὶποφαν'» ΑἹ. Βρ. ὅν". -- ἔχταν᾽ ἐν ΑΟΝΤΙΓΙ ΔΊΨΙδολίη!] ρμΊ σ᾽] Κο. || μιδ.] 
μηδ. ΝΓΗΣΥ ΑΙ. --- μεδ. Δ || 3] -ἰστῆς ΜΙ ζκοῦ πφοοῦ- ηστὴρ Ζο |] 32 παρ- 

ἐπλαξαν ΓΜ ΠΣ αἰδολεϊκηφα  9΄}μ' ν΄ σ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. Β6. --- παρέπλαγξαν Α. 

ΒΟΕΕΘΗΚΙΝΟΡΟΒΟΥΧΙΓΊΔιηιο ὅπι. Ην. Ἐ -- παρέμπλαγξαν Ῥ --- παρέπλεγ- 
ξαν Ζ |} -σαντο ΟΡΤΙ (ουπι εἱ. Ῥ ἠρώτησαν) --- σατο το]. (οἴαπι Ο.10,) [{ ἐς Θεοῦ 
οοηΐ. ὅπ. {|| 33 ναοῦ Ν - λ;ναῷ Βὶ {|| 34 ἐπ᾽ ὕ --- ἀπ᾽ τοὶ]. (εατα Τ|, οὐ 5. ἢ. 
Π) |ὄρσαι ἐς] εὐϑυν᾽ εἰς Α -- εὐϑυν᾽ ἐς ΟΕΕ;ΡΟΝΕΘΥΖ -- εὐϑύν᾽ ἐς 

ΕΚ -- εὐϑύν᾽ ἐς ἘΞ ΔΟΘΉΤΜΟρΟΟ, --- ἰᾶ. (αι βαργα) Ρ --- εὐϑὺν ἐς ρ. -- 

εὐϑύνες Π --- εὐϑύναις Ο, --- εὐϑῦν᾽ ἐς Β.ΟΔΟΠ Ηο; ΑἹ. Βο.τα Ορ.πὶ (οὰπὶ 
50". Β) --- εὐθῦναί (ε Βαρτα αἱ εχ 1, ἔϑυνε οχΧ ἐθ γρίδίαση εβϑὺ --- εὐθῦν 

ἐς 9 -- εὐθύς ἐς οχΧ Δ τοϊαΐαπι δὶ - - εὐρὺν ἐς Ωἱ --- εὐθὺν ἐς ΧΙΞΨ 

(φοῖτο εὐϑὺν] ἘΝΟΙΝ 1.) πὶ. Β6.Ἐ (αοά ὧδ τγααϊέαπη ἀρποβοῖρ ποίθϊα Τιυῖ- 

ΟἸἸ παπᾶ, Ὠἶβὶ δὰ εβὺ δουτιρία) --- στέλλε ἐς Ω 5 απιπορβειὶ αϑ'μ'ν' σ' --- στέλε 

εἰς  -- στἔλλε εἰς φ --- ἢ στέλλ᾽ τα τϑο. πι. --- στέλλεν ἐς ω΄ Βο.ἢ 

((π πα]]ο δ]1ο πιβ. αὐ υἱάθίατ) --- στέλλου ἐς (1π ΠΕ]]Ὸ Πη8., Πἰβὶ ταὖ σἸοββδ 81: 
ἴῃ Ζεῳμ'ν) ποίΐαϊα ὙτΊο]. οεϊαπι Ἰερὶ ρόββο ἀϊοὶξ -- βουῖρβὶ ὄρσαι ἐς (ηἶδὶ ἄραι 

ἐς τρϑ] 8) {0358 νόμον Ορ.3 --- νομὸν το]. [{| ροβὲ νομόν ἀἶδε., ρίεπο ΑΒΟΡΟ ΠΕ) 
ΕἘΟΝΟΟΌΥ Παποφμ'ν' ΑἹ. Ἀο.  --- ποη ἀἶδέ. ΟΣ --- οοἱο Μτυ. 8ι.Ἐ -- ςοτὰ- 
τοδί Ηγ. [{- 3554. ποτε βρέχει Α, --- ποτε βρέχε οπιη68 ΤΕ]. --- (ποτ᾽ ἔβ, 

π0}15) [30 χρυσέαις Ἐ;, Εἰ, μ΄ σ΄ (Ὑ το]. ἴπ μ' οὰπὶ ο]. συνέζησις) Βῦ.Ἐ --- χρυ- 
σαῖς ἀπηοβᾳία τ. τ] Βο. Ἐ Μοβοπορυοα σοπβιοίπαϊπο --- σέαισι ΑΒΙΟΠΘΗΚ 
ΝΟΡΟΟΙΟΥΧΖΓΔΗΣ -- σαίεσι Ὑ --- σεαῖσι ἘΠῚ ΑἹ, --- σέαισιν ΝΜ [} 
371 ἁνίκ᾽ ΑΙ(ῈἙ ΕΕ5Ζ -- ἡνίκα Ἐ', --- ἡνίχ᾽ Ὁ -- ἀνίχ᾽ 0. --- ἀνέχ᾽ Α[ΒΟ] 

εἰς, Π ἀφ. Ἐ, --- ἠφ. ΟΕ ΝΑ -- ἀφ. Α.{8Β]0 εἰς. {| -αις ἘΙΕ', --- 
αισιν ΖΦ Βὺ." -- αἷσι ΑΒΟΡΕΕΚΟΡΌΣακλποφμ'ν [τ0}}.] 



ΟΙΥΜΡΙΑ ΥὙἡ. 6: 

α,αλκελάτῳ πελέκει πατέρος ᾿Αϑηναίωα κορυφὰν κατ᾽ 
ἄκραν 

ἀνορούσαισ᾽ ἀλάλαξεν ὑπερμάκει βοᾷ" 

40 Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν καὶ Ταΐω μάτηρ. 70 

τότε χαὶ φαυσίμβροτος δαίμων “Ὑπεριονίδας Στρ. Υ. 

[490] μέλλον ἔντειλεν φυλώξασϑαι χιρέος 

παισὶν φίλοις, 

ὡς ἂν ϑεᾷ πρῶτοι κτίσαιεν βωμὸν ἐναργέω., καὶ σεμνὰν 
ϑυσίαν ϑέμενοι 75 

,ὔ Α Ὁ μ δ - ! 3 δ᾽ 
45 πατρί τε ϑυμὸν ἰάναιεν κορῶ τ᾽ ἐγχιειβρόμῳ. ἐν 

ἀρετὰν 
3 3.5 " ΞΝι 
ἔβαλεν καὶ χιώρμωτ᾽ ἀνθρώποισι Προμωϑέος αἰδὼς" 8ο 

38 -ελάτα Α, -- ἡλάτω(ῳ) ἘΞΕΜΈΤ),Ζ --- ἐλατῳ(ω) Α[ΒΟΠ] εἰς. || 
πατέρος] πατρὸς Α [|| ἀϑηναία ΑΒΟΔΟΘΕΕΉῊΚΙΜΝΟΡΟΘΕΌΥΧΡΓΔΗΣΨην'» 
ΑΙ. ---- ἀϑαναία Ορε[(]ΖἼοημ' [τ.γ.] Εο.ῈἘ ---- ἴῃ α Πατα οϑῦ αὖ ποη ᾿Ιααθαῦ αὐγατῃ 

γος [| κορυφὰς κατ᾽ ἀχρὰς Ναοονε [| 30 ἀνορου.] ἐνορού. Ἐἰ89 Ε' (οαπι 6]. 
ἐνορμήσασα) [| - σαισ᾽ (ὑ80Ὁ Τ)αοῦ ΟΔοὉ Βὺ.Ἐ --- σουσ᾽ Εἰ (86) --- σασα ( - 

σασ᾽ ΑΒΟΒΘΕῸΘΙΗΙΚΙ, οἷο. {|| βοὰν ζδοῳ (οαπὶ αἱ. κατὰ, ηπαϑὶ δοοιβαιϊν ατη 

γϑ]]οπΐ βουῖθον9) [40 δ᾽ ἔφρ. οἴηπθθ [{ νιν ΟἸη65 [| Μήρ ΒΡαΟΟῦνΖ 
ΓΗ͂Σ -- μήτηρ Χάὶ --- μάτηρ Α[ΒΟ]Π  πομν' [τ6}}.] ΑΙ. Βο.Ἐ [1 41 φαυ- 

σίβροτος ἘΣ, ΗΔ. 049 ΗΖ. ζαοραδο[δο1}] ο." --- φαισίμβροτος μ'κονίαο --- φαυ- 

σίμβροτον Οὐ, --- φαυσίμβροτος ΑΒ.ΟΏΘΕΒ Ηρ ΜΝΟΡΟΡΟΙΠΥ ΧΖΡΟΓΔΞΙ 

ΣΩΩαζροηιποϑέωνο Θ΄ μ'Ῥεννοσ΄ Ηπι. Βὺῦ." [|[ἠ. 42 μᾶλλον ΝΜ [{ ἔντιλεν ΟἸΤ 
ἔντιλε Η -- ἐνέτειλε Α -- ἐνετείλατο Α, --- ἔντειλε ΒΟΘΕΜΝΟΟΘΗΧΖΙ 

[ΔΙΊμν' σ΄ ΔΙ. Βε. Μη. 8... --- ἔτειλε ἃ -- ἔτειλεν ἡ --- ἔντειλεν ΕΥ̓ΠΣαοη[α] 

[α].γ.] Βο. ΟΡ. δι. {48 -σὶ 6 --- σι ΑΒΟΘΠΕΗΜΝΟΡΟΌΥΧΖΓΔΗΣΑ 
οἰν' ΑἹ. --- σὶν Ἐ'απημ' Βο.Ἐ || 44 ϑεῷ(ὦ) ΜΗΡΡΧ (φαμὶ 56. ἴΓ ρ], Ῥ τῇ 
ἀϑηνᾷ) --- ϑεὰ Ὁ --- ϑεᾷ(α) Α[Β]ΟΒΕῸ εἰς. (απ ὅθῃ. ΒΟ) || πρῶτον 
ΟΖοοῦ --- πρῶτοι τ6}}. --- πρώτᾳ Ηρ. ΟΕ, Ο. ΥἹ. 1 [|{| ϑέμεναι Β, --- 9ε- 
μέναι (οτπι ρἹ. τελεῖν) Ὁ [|{| 45 πατρὶ τὲ ΒΗ» αζηι [{ ἰάναι. (οπι. ἐν) ΒῊ ν»ς 
ΗΥ̓́Γανο -- ἰάναι ἐν ΚΙ, --- ἰάνειεν Χ -- ἰάναιεν Α[(]Π 8. ἘΠ᾿ εἰς. {} ἐγχεῖΐβρ. 

ΑΒΟΥ.ΥΚΧΖ --  ἐγχειβρ. Π[ΟἸΕΕ' εἰς. Οὐ, Ο. ΥἹ, 18. {{ - βρόμω (« βαρτα) ὮΝ 
|| ἀρετὰν Α.Εν [46 ἔβαλε ΑΒΙΘΕΕΜΝΟΡΕΟΥΧΙνΝ Αἱ. --- ἔβαλλε Ο -- 
ἔβαλλεν α --- ἔβαλεν ΟΟΗΌ,Υ,ΖΗΣ τοος. Βο: Ἐς [{ προμ. τη85. ΑἸ. Εο.Ἐ ΗΥ. 

Βό. Βρ. Ηι. --- Προμ. Μη. Ὁϊ. Βα. ὅν. [{{ΌὌ - αϑέως ΑΙΒΡΟΙΧάρμ' σ΄. Ἠο.Ἐ 
(οατα ὅοιι. [Π) --- ηϑέος Ἡὶ --- αϑέος ΟΘΕΕΟΗΜΝΥΖΡΙΕΔΗΣαζηοῳ[α]σρον' » 

[τ. γ.] Α]. 51. [{ αἰδὼς Α, Ηἰ, -- αἰδώς Α οἷο. 
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Ι 

ἌΑντ. γ. 
᾿ ,ὔ “ ἢ 

[45] ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάϑας ἀτεχμαρτα νέφος, 
ἤ 5 Α ς« ἈΧ 

καὶ παρέλκει πρωγμώτων ὀρϑδὼν ὃδὸν ὃς 
»Μ -“ὝὟ 

εἐξω φρενῶν. 
Α Α Ἁ ν- “ ΝΜ , - ἘΣ Α ν 

50 Χαὶ τοι γῶρ αἰγοισὰς ἔχοντες σπερμ. ἀνεβαν φλογος οὐ" 
“ὝὝ 2 ε -" 

τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς 
" 3 3 “ , Α -ἷ ΑΛ ΟῚ Α , 

ἄλσος ἐν ἄχροπολει. Χεινοισι μὲν ξανσαν ὠγαγων νεφελῶν 90 
᾿ (ὦν “ ΕἸ ᾿ Ν, Μ» 

[50] πολὺν ὕσε χρυσον᾽ αὐτὰ δὲ σφισιν ὠπᾶσε τέχναν 

ἄπ νυ. 
»ὥ»2 - ’ “ 3 , -“᾿ 

πᾶσαν ἐπιχ,ϑονίων Τλαυκῶπις ἀριστοπονοις "χερσὶ κρατεῖν. 
2 ΝΑ “-“ἦ ε ͵ 7 ΕἸ ε -" , 

ἐργὼ ὃὲ ζωοῖσιν ἑρποντεσσι ) ὁμοῖα κέἔλευϑοι 95 

“8 φέρον. ἣν δὲ κλέος 

βαϑύ. δαέντι δὲ καὶ σοφία μείζων ἄδολος τελέϑει. 
φαντὶ δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ ἴοο 

41 τι] τε Α, Βὺ.3 Ὁ!ϊ. Βρᾳ. 3 (ούγοῦο ἐγροσταρηῖοο) --- τί ΒΟΜΤΥΧ 
Σμ' -- τὶ Π -- τι ΑΒΟΖ εἰς. {{ ἀτέχμαρτον ΑΓ Β]ΟΠΘΕΕΟΙΗΜΊΠΊΝΟΡΘΕΣ 
ΥΧΖΓΙΔΙΠΣ αδοϊιϊκἰηιποῃ ἐίαν'ν δ΄ μ' σ΄ ΑἹ. Ηο.Ἐ (οὰπι ὅς. δὲ 6].) -- ἀτέχμαρτα 
ϑῃ.Ἐ ΟΥ̓ ΟἹ, 32. Ρ. 1,81. {{|| 4854. ὁδὸν γ᾽ [δε 9΄μ'σ΄ Βο."Ἐ --- ὁδὸν (οπι. 
γ) ΑΒΟΡΕΕΘΗΚΙΜΝΟΡΘΕΗΌΥΧΖΡΕΔΙΞΗΣΨΩΩακιηιποηγαν'ν ΑἹ. Ηπι. 6. 
Βὺ.Ἐ Ἑαυϊογαπι ΤΥ ΐαπατη οβί, αὖ νβ. 884. {{| 50 καίτοι γὰρ ποῷ Ηο.Ἐ -- 

καὶ τοὶ γαρ Ο -- καιτοὶ γὰρ Υ͂, --- καὶ τοὶ γὰρ ΑΙΒΙΘΕΕΘΉΗΝΡΟΥΧΖΓΕ 
ΠΣαΐζαμ'σ’ ΑΙ. Ῥκν. Βῦ.Ἐ (οαπα ὅοἢ. οὐ 51.) {{Ὸωαίϑουσαις Α, --- αἰϑούσσας 

ΕΘ. --- ἐϑούσας Ε', -- ἠϑούσας ΕἸ --- αἰϑούσας Α[Β]Ο ΠΕ Β[ΕΜΝ]ῚΟ 

ΡΙΘΊΒΌ. ΧΖΡΙΔΙΗΣ τορος. ΑΙ. Βο.Ἐ --- αἰϑοίσας (ἴπ πα]}1ο πι8.) Βὺ.Ἐ {{ δ᾽ 
ἐν ἀπύροις ἀυμ'σ’ (Το) -- ἀπύροις (οτῃ. δ᾽) ᾳφ -- δ᾽ ἀπείροις Αἰ Ζης -- 

Σ᾽ ἀπύροις Α5Β0 εἰς. {{5] κείνοισι μὲν ξανϑ. ἀγ. νεφέλαν ζεὺς ΑΒΟΘΕΕ 

ΟΘΠΠΜΝΟΡΟΕΌΥΧΖΓΔΈΩν» ΑἹ. -- ἰἅ. (οπι. μὲν) ΠΣ --- ἰἅ. (οπι. ζεὺς) 
κυ 91’ σ’ (Τῖο1.) Κο.Ἐ Κγ. --- κείνοις μὲν ξ. ἀγ. νεφ. αδοϊιηνποηα (ΜοΒ6}.) 

--- κείνοις ὁ μὲν ἕξ. ἀγ. νεφ. ΜΙ. Βὺ. Βα.3 [} 52 ὕσε ΛΗ -- ὗσαι Νεορ Ἂς 

|| σφιν ΑΙ Ποχος ϑ΄ Μτ. ὅι. --- σφισιν ΕΕΙΝΔΙΙΣμ' [τ0}}.} ΑΙ. ο.Ἐ 85π|. ἢ 

|| τέχνὰν ΘΕΒῊΥ ἡ -- τεχνᾶν ΒΜΑΝῚ ΟΡΟΓΔΗ͂Σ (οὰπὶ ὅθι. ὙΠοπι.) --- 
τέχναν ΑΒΙΟ]Ε,Ε ΑἸΜΕΝ 5 Δ [ΡΊΟΌΧΖ τορος, ΑΙ. πο.» {ω583 πᾶσᾶν ΕἘ' 
6ΘΗΖ -- πασᾶν ΒΟΡΙΓΠΣ -- πασῶν ὨΥΝΟΞ --- πάσαν ὕνεα --- πᾶσαν 

ΑΓΜΡΊΘΟΥΧ τεος. ΑΙ. Κο.Ἐ || χερσὶν ῳ --- σὲ τρ}}]. (οἴδπι απὸ) [1 84 ἐρπ. 

πᾳ ὅν» - ἕρπ, τοὶ]. (οὔαπ αο) || ὅμοια Αμ' ας - ὁμοῖα το]. [} 56. ἀδολος 

ΟἸμλη68 --- ἀδόλου Ηἰ. 



ΟΙΥΜΡΙΑ Υ͂Τ]. 6 

ε :) « ͵ , ! δ, 5 ! 

[55] ῥήσιες, οὕπω ὅτε ααλονώ δατέοντο Ζεὺς τε καὶ ἄκγανατοι, 
κ ᾽ “ ΡΝ μὴ 7 

φανερῶν ἐν πελώγει Ρόδον ἐμμεν ποντίῳ, 
ς "ον - “»νΝ 7 

6ο ὡλμυροῖς δ’ ἐν βένθεσιν νῶσον κεκρυφίϑαι. τος 

3 3 ω 3 ’ 7, " 

ἀπεόντος δ᾽ οὔτις ἐνδειξεν λώχ,ος ᾿Αελίου" Σ 70: δ΄. 
ΧΩ “ 2 “ 7ὔ 

καὶ ῥῶ νιν χώρας ἄχλαρωτον λίπον, 
ε Α ι 

[60] ὥγνον «γεον. 
" ι ᾿ " Ἶ ἢ 3 , 

μνασϑέντι δὲ Ζεὺς ἀμπῶώλον μέλλεν ϑέμεν. ἀλλὰ νιν 
9 Μ“ 5 »“" 

οὐχ εἰωασεν" ἐπεὶ πολιᾶς τιο 
ον 2 ς "“ε ΒΕ ᾿ Ξ ,ὔ ! 

ὅς εἶπέ τιν᾽ αὐτὸς δρᾶν ἔνδον ϑαλάώσσως αὐξομέναν πεδόθεν 
’ -“ 5 μ“ Α Υἷ ! 

πολύβοσκον γαῖων ἀνρωποισι καὶ εὐφρονὼ μήλοις. τιδ 

58 ἀἰδῖ. δῃΐθ (ποη ρο584) οὐπω, ρῥίαπο ΑΒΟΉΣας ζνν --- δ᾽. σοταπηδῖο 

ΠΠαομ’ ΑΙ. Βο. Βό. Ὁϊ. Βα. -- 6ὕ δῃΐβ δὲ ροϑὲ οὐπω αἰβί. ΝΔοῪ ἡ ΣΡοῦ 
Ορ. ὅ1πι.Ἐ -- ροβὺ (ποῃ δηΐθ) οὕπω αἰδϑί. ΝΡΟΡ Κγ. ὅν. --- ποαίγα ραᾶτίο 

ΟΕ ΟὔΖη -- ἡ. ]. ἃς ΜΥ͂ΧΓΔ 8]. || χϑόνα δατ. οπιηθ8 [| 50 ἔμμεναι 
ΑΝΝ -- ἔμεν ΕΕῊΖ [|{ θ0 ἁλμυροῖς Δ[Ρ »] ΕΒ αδοξοᾳ[ασ΄] ΑΙ. Βιο.Ἐ --- ἀλ- 
μυροῖς μ'ν' -- ἁλμυρὰν ἢ --- ἀλμυροῖσι ΒΙΟΘΕΕῸ ΗΚΙΜΝΟΘΟΟΥ.ΧΖΓΔ 
ΞΠΣΨ {{|ἨἩδ᾽ ἐν οἴηηθβ [| βένθεσι ΑΔΟΟΟΜΝΟΒΥΧΖΙΔΙΠΣΙΞΨΩωομν' σ’ 
Βο. -- βάϑεσι ΚΙ --- βέϑεσσι Εὶ --- βάϑεσσι Ἐ' --- νέφεσι Ὁ -- βέν- 

ϑεσσι ἀρε ΒΑΉΗΠΡΟῸ -- βένθεσιν δεϊνηφα ΑἹ. ὅτ, Ἐς {{ὄ 6] ἔνδειξε ΑΒΟΒΕ" 
τς ΝΜΡΟΟΡΟΒΌΧΖΓΡΓΔ -- - ἐνυπέδειξε ΜΔ. - ἔνδειξεν ΘΠΑΡΟΗΥΗ͂Σ τροο. 
ΑΙ. Βο." {Ωθ μιν οἴππθ8 --- νιν βουῖρ8ὶ [|| χώρας] χλωρᾶς Α [[ θ25ᾳ. λεῖ- 
πον ἃ -- λίπον Β -- λίπον ΟΕ ΑΗΚΙΙΜΝΟΡΟΒΟΥΧΖΙΓΊΔΞΗΣΨΩ 

αιδις χη ποφϑία ΑἸ. Ηγ." --- λέπονθ᾽ [δο]βνο[9΄μ'ν'σ’ (Ττῖςο}.) Βο.Ἐ [{ θ4 μνασϑ. 
ΟἸμπο8. [ὁπι. δὲ ΗΠ. ΝΠΣ [{ ἀμπαλον ΑΒ.Ο.ΘΕΚΟΙΗΜΊΝΟ,ΡΟ ΒΡροΥ.ΧΖ 
ΓΙΔΊΠΣακχηοη[α]μ'ν'σ’ρο ΑΙ. Βο." Κν. ὅν. Βα. (ουστὰ Ἐπβίδίῃ. δᾶ 1]. θ4, 42: 

δὰ Οἀἁ. 1484, 29.) --- ἔμπαλον Τ' -- ἀμπελον ΟΠ» Ωίσ'ες -- ἂμ πάλον Βύ." 
Π| μέλλε ΒΙΟΩΧ -- μέλε Ν' --- μέλεν Γ --- μέλϑεν Ο -- μέλλων ῶ -- μέλ- 
λεν ΑΒΟΠΕ [ΟἸΗΓΜΡΕΟΊΙΝΖΗΣ τοοο. ΑἹ. ο. {νιν Α.4, --- μιν οτηῃββ8 
τ0}}. ΑἸ. πο. ἘΠ] εἴασαν Ο ταῖς [[{| θ58 εἶπέν τινα ΝΟ --- εἶπέν τιν᾽ ΕἘΒῊ, --- 

εἶπέ τιν᾽ (τίν᾽) τ6}1. [Π[ ϑαλάσσης ΑΒΩΠΥΖΗΣΨαΐπιοφα ΑΙ. --- ϑαλάσσας 

ΟΕΕΙΑἸΗΚΙΝΟΓΡΊΕΓΙΔΙΊμν' σ’ Βο.  --- ϑαλάσας ὮΝ {Ὠ αὐξομένην ΠΟΝΟ 

- αὐξανομέναν ΡΟΤΙΙΧ --- αὐξομέναν Α[Β]ΊΕΕΙΘΗΜΥ ΖΙΓΔΊΗΣ τορος. ΑΙ. Βο.Ἐ 

|| πεδοϑεὲε Β -- πεδόϑεν Α οἷς. [0606 πολύβυσσον ΟΟ,1. --- πολύβοσκχον 

Δ.Β.0 εἴο. (οὔἴαμη 0,Ρ6) [|| αἷαν α δυοίογα Ηγ. Νοο δρὸ πθῈ ἃ] ποίαν!- 
ΤΑΛ5 ΘΧ ΘΟΔΘηῚ οοαΐοθ πθπ6 6Χχ α1}10 αἰἴϊο. [| ἀνθρώποισιν ἢ --- ἀνθρώποισι 
γ6}1. (οὐ ἀοφ) [| ἔμφρονα Υ͂. --- εὔφρονα ΑΒΟΟΘΕΕΟΟ.ΡΟΌΠΧΖΓΡΔΗΣΈΩ [τ6]}.] 
ΑΙ. κο.Σ --- σᾶς Βῦ. [| μήλοις ΑΒΟΙΕΕΟΜΝΟΙΡΟ ΒΙΟΥΧΖΓΔΒΕΠΣΩ 
αοἰ:ιοφία!ϑ' μ'νσ’ ΑἹ. πο. Μτ. Βύ.Ἐ --- μάλοις Ορ. 8ι. ὅπι. Οχ. ΗΥ. 864. ἴῃ 

ᾺΠῸ π8. ἄς ἡἴιὺ ἀϊδουίο υϑ]αίιπι οϑί, αἀπδηᾳιαη ἀο ὦ οὐ τὶ ἰδοοηῦ ΟχΧ. 
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᾽Ἄντ. ὃ΄. 
᾿.- ἢ 3 -. “ Α “ 

ἐχέλευσεν δ᾽ αὐτίκα χιρυσαμπυχὼ μὲν Λώχεσιν 
» “ »"» “ 

[65] χιεῖρως ἀντεῖναι, Θεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν 120 

μὴ παρφάμεν, 

γο ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαι, φαεννὸν ἐς αἰδϑέρα νιν 

πεμφϑεῖσαν ἑῷ κεφαλᾷ 

ἐξοπίσω μέρος ἔσσεσϑαι. τελεύταϑεν δὲ λόγων κορυφαὶ τ:9 
ἐν ἀλαϑείᾳ πετοῖσαι. βλώστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς 

2 “ 

Επ. ὃ. 
» “ , " “» ε ἢ 3 7 “ 

[70] νῶσος, εχμει τέ νιν ὀξειᾶν ὃ γενέϑλιος ἀκτίνων πατηρ. 
»"» Ι Α ν “) 

πῦρ πνεόντων ἄρχος ἵππων" ἐνϑώ σοφώτατα μιχ,ϑεὶς. τ3ο 
, ε ) μ 

"ς τέκεν ἑπτὰ Ῥόδῳ 
’ δ ὍΟΝ ,ὔ ΓῚ “» 7 

ποτὲ νοήματ᾽ ἐπὶ προτέρων ἀνδρῶν παραδεξωμένους 

61 ἐκέλευσε ΑΙ ΚνεἩμν' σ’' --- ἐχέλευσεν αἰποη[α] Ἐο.Ἐ --- κέλευσεν (.. 

ΝΗΣ ΑΙ. -- κέλευσε Β.ΕΕ ΘΚ ΜΝ ΟΡΟ ΟΥΧΖΓΔΨ || δ᾽ οι. Ν᾿ -- 

ΠΟῚ Οπὶ. δ᾽ το]]. (εἰ Ν.) [[ λάχεσι ΟἿ ΚΒο. Βτ. --- λάχεσιν Α(ΒΟ0Π] οἴο. 
σρ. Με. {|| 68 ἀνατεῖναι ΝΙΟΡΟΌΥ.Χῳ} ΑἹ. --- ἀν᾽ τεῖναι Καὶ --- ἀντιτεῖ- 

ναι Ἐ', --- ἀντείναι ΓῈ --- ἀνϑεῖναι ΜΥ. 8:. --- ἀντεῖναι ΑΒΙΟΠΕ ΕἸ ΟΝΠΙ, 

ΟΙΕΧΖΗΣ τορος. Βο. Ορ. 81. [|| ὅρχου Ο [0 ϑεῶν Θ᾽ ὅρκον μέγαν, μὴ 
παρφάμεν, Ητ. {[ΗΩΆΆ60 παρφέμεν Α,(Ν40 --- παραφάμεν (ἢι. βάμεν ) ο --- πὰρ 
φάμεν Ρ -- παρφαμεν Α[ΒΟΠ)] εἴς. --- (παρβάμεν ὅπι. Ατοξππι οΟηΘοἶ586 
οχἰβεπηαθαι.) [10 φαεννὸν ΑΒΟΡΟΘΕ Ε ΘΟἸΚΤΙΜΝ ΡΟ ΒΥ ΓΔΗΣ Βυὺ."Ἑ -- 
φαενὸν ΒΟ Δ. ΤΙ Χ ΖΨαϊηποφα ΑἹ. Βο. --- φανερὸν μ'ν'σ΄ (οὰπὶ 5]. συνίζησις) 
-- φανὸν Ηπι. [{ εἰς ΟΡ φ --- ἐς το], (θείαπι [α]0[4]} [|| νιν ΟΝ 3 -- μιν 
γ6}}. {{ ἐᾷ(α) ΕἾΤΑ. Μ ΝΊΪΑΟ Υ ΧΖΓΨηφν' σ΄ --- αὐαθίσαο βριτῖία ΟΕ αζομ΄ --- 
ἐφ (ἃ) ΑΟΡΤΕΟὕρο ΒΗΣ [τ6}1.} Δ]. Βο. {{ 11 ἐξ ὀπίσω Ὁ [[ μέρος ΑΒΕΟ 
- γέρας ΒΙΒΕΕΑΚΙΓΜΙΝΟΡΟΕΒΌΥ͂ΧΖ Ὑπό. τορος. ΑἹ. μοι" [{ ἔσσε- 
σϑαι αο (αιὲ ἢ δαῦ ἢ [δοηὶ] ὅι.Ἐ --- ἔσεσθαι ΑΒΟΘΕΕΟΙΓΜΝΊΟΡΟΘΕΌΥ 

ΧΖΓΙΔΙΠΣ,.η αϑ'μ'νσ’ ΑΙ. Εο.Ἐ {{|᾿|τελεύταϑεν Β.Β,Ο,Ε,, --- τελεύτασαν 

ΑΙΒΙΟΡΕΕ  ΘΟΚΙΙΝΝΟΡΟ ΒΟΥΧΖΙΓΔΊΠΣΨ τορος. ΑἹ. ἤο.Σ {{|τελεύτασαν 
δὲ ΟΥ̓, --- τελεύτασάν τε 1, --- τελεύτασαν δὲ γ0}1. [] λόγου ΥΥ [|ᾷΑ112 ἀλη- 
ϑείᾳ(α) ΒΕΚΙΜΝΟΡΟΌΧΖΓΔΨακεοηνποφαμ' σ΄ Ηο. Με. --- ἀλαϑείᾳ(α) Α 
ΟΡΕΙΑΊΒΥΗΣρο[δοῖ55] ΑἹ. ΟΡ. 5..Ὲ [| πεσοῖσαι ΑΝΝδο ΗΒο.Ἐ ---- πεποῖσαι 
ἴδε --- πετεῖσαι ἢ, --- πετοῖσαι ΒΜΝΡΟΡΙΤΙΔΙΠΣΊρο ζομ’ [τ0}}.] ΑἸ. Οχ. ἢ {{|18 μιν 
ΟἸΙΠ68 -- νὶν 5οΙρϑὶ [[ ὁ οπι. ἃ [| 14 πυρπν. ὈΥΓΗΣ --- πῦρ πν. το]]. (οτἶαπι 
Ψὺὴ [|| ἵππον (νοϊαἴϊηο ἵπποιν Ὁ) Σ502 οὔτῃ οἱ, λάμπου καὶ φαΐδωνος. {[| ἐνθὰ 
Σ {{11454ᾳ. Τταμβροβυΐ γοτθα ἔνϑα “Ῥόδῳ ποτὲ μιχϑεὶς τέκεν ἑπτὰ σοφώτατα 
νοήματ᾽ οἰα. [ 15 τέκεν οἴππο8 [|ΟὌ 70 νοήματα Β ἤδη --- νοήματα τ᾽ Μ' 



ΟΙΥ̓ΜΡΙΑ ΥΠ. δς 

"“» ᾿ “Ὁ κ Ν ͵ 

παῖδως" ὧν εἷς μὲν Κωμειρον, ἘΜ ΣΦ 5 
΄, ͵ ΕῚ 7 Ε ,ὔ 2 5 7 

πρεσβύτατον τε ᾿Ιάλυσον ἔτεκεν, Λινδὸν τ΄. ἀπατερϑε 
“ 

δ᾽ ἔχον, 
᾿ -“ ,ὔ , ", 

[75] διὼ γαιῶν τριχῶ δασσάμενοι πατρωίαν, 
Γ᾿ ,ὔ -"᾿ )ὔ ) Ὁ 

80 ἀστέων μοῖραν, κέκληνται δὲ σφιν ἕδραι. 140 

Στρ᾿ ε. 

τόϑι λύτρον συμφορῶς οἰκτρᾶς γλυκὺ Τλαπολέμῳ 

ἵσταται Τιρυνθίων ἀρχιωγέτᾳ, 
ὥςπερ ϑεῷ, 

11 μὲν οτα. Β --- μὲν γὙ6}1. (οἴατα Β,Ρ18) ---- ποη δϑὺ ἴῃ ρδγδρῆγ. ΑΒ [} 
κάβειρον 56 -- χόμιρον ΑβῸΒ οὐ ἴῃ ραγαρηταβδὶ δὲ ἰπ γ8. Ηοπῃ, 1]. β, 686. 

ὅν. τ-- κάμειρον οἴηη68 τοϊϊααὶ [|ἠ18 πρεσβύτερον τε ΝΧΧΡοι --- πρεσβύ- 
τατός τε (ϑ6Π0]. οί. ν. 1. Ὁ) -- πρεσβύτατον τ᾿ Ομ' --- πρεσβυτατόν τε Α 

ΒΙΠΊΕΕ οἷς. [|| εἰάλυσον Ζμ' --- ἰάλυσσον ὉΕΤΙ --- ἰαλυσὸν Δαρο ΑΙ. --- 

ἰάλυσον ΑΒΕ ΝΟ αδοηος [16}1.} Βο. --α ἔλυσον Α56Β γιίοβα [[ τέκεν ΑΘ ΕὉ., 
ΚΙΗΜΖ ΑΙ. --- τέκε ΒΟΒΝΟΡΟΕΥ ΧΕ ΔΗΣΥ --- ἔτεκεν αἤποαμ' [τ6}]. τοςς.} 
Βο." || δ᾽ ΟΟΧ -- τ᾿ Α[ΒΡΕΕΊ]Θ εἴθ. [|| δὲ δηΐίθ οὖ ροβϑὺῦ λίνδον τ᾽ 
Ρίθηθ ἱπιοσραηραηῦ ΑΟμ' ποῖ τααῖθ. ΟΥ̓. οι. ὅςἢ. Ὁ. 90: (1 Ἔα Βα πὸ 

οΐατη Πἰπάππι") --- δηΐα (Ποη Ροβῇ) 14. ὕοφ Ῥο. --- ροβὲ (ποὸῃ δηίθ) 
ῖᾳ. ΒΏΌΟΖΣΡ Βὺ." -- ρυ. οομηταδίθ, ἔπ ΡΙθπ6 Νὰ ΑἹ. --- αὐϊοαὰθ Ἰοοο 

σοτητηαίο Οὐ. -- πραῦτο ΟΕΕΌΟΥ͂ΣΕ Πη [{{ ἀπάτερϑεν (οτι, δ Μ --- ἀπά- 
τερϑϑεν δ᾽ (δος --- ἀπάτερϑε δ᾽ Α[ΒΊΟρο τ6}}, [|| ἔχοντα Β --- ἔχοντι ΟΠ ΕΠ" 
σΚΙΜΝΟΡΟΒΌΥΧΖΓΗΣΨ Αἱ. --- ἔχον ΑΓΔ] τϑες. Βο.Ἐ --- ουσι Βαρτᾶ- 

807. 6]. ΝΖΗΣ -- 790 διὰ γᾶν Α --- διαγαῖαν ΟἿΓ᾽ --- διὰ, γαῖαν ΝΟ 
τριχϑὰ ΑΝ -- τριχὰ ΜΧάκος (Α5ει τριχῇ) --- τριχὰ ΟφῦὕνγΖαπιποα (ἰἴῃ 
ἄπο τριχάδας) ΑἹ. --- τριχα (8. ἃ.) Βο. --- τρίχα [ΒΟ] ΕΕΤΟἸΠΓΔΙΠΊΣΕΡο 

μ'σ' Ορ." --- 6 ἴογπια Ηοπιθτῖοα οἵ, 1]. ο, 89 τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται, 
τριχϑὰ ἄς ΒΒοάΙ5 10. βι, 608 βοἃ τρίχα ἰν. θ6ὅ. --- Υἱάθ δα Ο. 11,7. 19. 
Π| δασάμενοι Β,Ο. ΕἸ Δ ΝΟΟΌΥΧΓΙΓΔΗΣ ΑἹ. --- δασσάμ. Α[Β]0Ε.ἘῈ!,Ρ.[6Μ] 
Ό,Υ,Ζ γϑος. Εο. --- διαδασσόμενοι ραγαρὮν. ἃ [| πατρώων ἘΝ, --- πατρώαν 

ΑΒΟΡΕΕΟΚΙΝΟΟΌ ΒΥΧΓΔΗΠΨ --- πατρῶαν ΜΝ ΖἬο, πατρῴαν ΖΡΩΣ ΑΙ. --- 
ἱπατρωΐαν μ΄ --- πατρωΐαν αἴποᾳ [τ. γ.] Βο." [{|ἀπίθ (ποῃ ροβ) πατρ, ἀϊϑδί, 
Ὁ, Ε ΟΡ γα μ' ΑἹ. Ορ. 50. -- ροβϑὲ (ποὴ δηΐθ)ὴ Εἰ (() Βῦ." --- πϑθαῦτο 
ἴοοο ΑΒΙΟΝΟΔΟΌ.ΧΖΡΓΔΠΣάποᾳφ κο. Μι. {|ἕ 80 κέκληται δέ σφιν ἕδρα. 

Α, (ᾷοη Α) [] κέκεινται Ὁ []| σφισιν Υ, [| ἕδρας α [{ Θχίγ. ποη ἀἴδι, ΟὉ 

ΟΥ̓́ΣπΩμ' ΑἹ. -- ρθη ΑΒΕΒαο Βο." [| 8] τληπολέμω ΑΝ --- τλαπολέμου 
Σ (6 τοῦ. τι.) --- τλαπολέμων Μ --- τλαπολέμω(ῳ) ΘΕῸ [τ6}}.1 68. Υ οἱ, 

οὐ δος. [082 ἕσταται ϑι. --- ἵσταται τ6}}1, [{| τιρυνϑίῳ ἃ {|| 88 Θεοῖς Α 
. ΒΙοΙΏσηβοη, Ῥίπάαν, 5 
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’ κ " , 

[80] μήλων τε χνισάεσσα πομπὼ καὶ κρίσις ἀμφ᾽ ἀέϑλοις. 
“Ἢ ΕΝ ͵ 

τῶν ἄνϑεσι Διωγορῶς 145 
9 ’ , “» - “» , 9 

ὃς ἐστεφανώσατο δίς, κλεινᾷ τ ἐν Ἰσθμῷ τετράκις εὐτυ- 
’ 

αίέων, 
Ξ ,ὔ ΕἸ " τ 5 5 " 
Νεμέᾳ τ᾽ ἄλλαν ἐπ᾿ ὥλλᾷ, καὶ κρανααὶῖς ἐν ᾿Αϑαναιφ. 150 

4 

Ἄν, ἃ. 
ω 5 » Μ κ ΕἾ ͵ » ᾿ » ͵ 

ὃ τ᾽ ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν, τώ τ᾽ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 
ΕΥ̓ κ Π ρ (ἃ » ΒΕ 

ἐργώ, καὶ Θήβαις, ἀγῶνες τ᾽ ἔννομοι 155 

[85] Βοιωτίων, 
ὔ ͵ ἷΞἥ τ “" - ε - ͵ 7 

90 Πελλανώ τ᾽" Αἰγίνᾳ τε νικῶν) ἑξωώκις᾽ ἐν Μεγαροισίν 
3 9 ς 7 

τ᾽ οὐχ, ἑτέρου λιϑινα 

84 μάλων Α[23] ΑΙ. Βο. --- μήλων ΒΟΘΕΕΟΜΝΟΡΟΌΠΥΧΖΓΔΞΗ͂Σ 
αοἰίπιποηφαϑ' μ'σ’ Βὺ.Ἐ ---  ΥΙάς ϑιμιοηϊᾷ. ἔτ. 187 τα 247 Βσ. εὐ Ἀπ. ἢ). Ὁ. 
Ρ. 168. [{ κνισάεσσα ΑΕΘΟΡΟΠΥΧΓΔΕΗΣ Βρ. ὅν.. Ηἰ. --- χνισάεσα Ζ --- 
χνισσάεσα ΟΕ ΙΝ Ας..  χνισσάεσσα Β.Ν ΡΟ γερο. ΑἹ. Βο.Ἔ Ι! πομπή Ο,Υ 

|| ἐπ᾿ ἀέϑλοις Ν᾽ --- ἀμφαέϑλοις ΑὝΤΗ --- ἀμφ᾽ ἄϑλοις αὶ {{| ἄνϑεσσι Α 
- ἄνθεσιν Βο. Ορ. δι. --- ἄνϑεσι Δ, εἰς. Μτ, ὅ. {{ωΩ85 καὶ στεφάνω Ὦν 

ΓΔΙΞΙΓΣῚ οαπὶ β6 80]. ὙΠΟπι. --- ἐστεφάνωτο ΝΥ͂ --- ταυτὰ ἐστεφάνωτο αὶ 
- ἐστεφανώσατο ΑΒΟΒ 4» ΕΕΚΠΓΜΠΟΓΡΊΟΕΌΧΖ τες. ΑἹ. Ηο. ἢ {|χλεινῶ 
ΑΖ -- κλεινὰ ΨΥ Υ͂, --- χλινᾷ ΝΟΥ. --- κλεινᾷ(ᾳ) Β.Ο. εἰς. {υτοῖ ἐν Ο - 
τ᾽ ἐν τε}], (εἰ Ο,) --- 88 νέμεα ἘΞ, --- νεμέα(ᾳ) τοὶ]. (εἐ Ἐ,) [|| ἄλλαν ἐπ᾽ 
ἄλλαν ἘΕΖ --- ἀ. ἐ. ἄλλοις Ἐ΄, {| κρανααῖσιν (οτη. ἐν) 1,3 --- κρανααῖσιν ἐν 
Ο .-- κρανααῖς ἐν Α.ΒΙΕΕΙΚΝΟΒΌΖΙΣΥ [τ6}1.} τοος. ΑἹ. μου {ωἀϑήναις 
ΟΙΌ ΊΜΟμ'σ’ -- ἀϑάναις ΑΙΟΡ ΕΞΕΙΚΡΟΕΓ.ΖΣ Ζο [τ6}1.} ΑἹ. Βο.Ἐ 
81 ὁ, τ᾽ ΑΟΈΝο αἱ. --- ὅ τ᾽ 4]. --- ὅτ᾽ Σ ΑἹ. Βο. Βι. --- [5 ὅτε ὁ ἐν, 

ταδὶ [[ ἄργεξ ΑΑΟΠΥ͂ --- ἄργει Β.Ο,) ΕΕῪ, εἰς, {{ νιν (νὶν) ΑΟΝ (5 χαὰ- 
(61) --- μιν (μὲν) ΒΟΘΕΕΟΚΙ ΜΙ ΓΡΙΊΟΕΓΥΧΖΙΓΔΊΠΣΨ τορος. (Β56 8 αυαίου) 
(Βο.5.5. αδίοτ) ΑἹ. Βο. [|: τὰ δ᾽ οχ ἵξὶ τϑβοσέαν ---- τά τ᾿ .Β.ΟΘῈΕΕ. α εἰς. 
(οπιπθ8 τηθῖ) [[| 88 δ᾽ ὕ', --- τ᾽ τοὶ]. (εὲ Τὺ) {{| 89 βοιωτίων Α --- βοιωτίας 
Ο --- βοιωτῶν Β.0ΕΕ ΟΚΙΜΝΟΡΟΕΌΥΧΖΓΔΙΣσ’ Αἱ. --- βοιώτιοι αἴηο 
φμ'ν΄ [τΕ}]. τθος.} οὰτὰ όσα, Μοβοι. Κο.Ἔ 90 πειλλάνα τ᾽ αἴγινα τε ΑΔ. 

ὈΚΙΜΟΘΟΟΥ ΧΓΩΩσ’ ΑΙ. --- πελάνα τ᾽ αἴγινά τε ΔΞΠΣΨ --- πελλήναι 
τ᾿ αἴγιναί τε Ν' --- πηλάνᾳ τ᾽ αἴγινά τε Ζ --- πελλάνᾳ τ᾽ αἰγίνᾳ τὲ Β.Ε. ἘΝ, 

ΟΙΡῊΗ͂ “--- πέλλανά τ᾽ αἰγίνα τε Οἱ βοϊαβ οὑπὶ Βῦ,Ἐ -- αἴγινα πελλάνα τε 

αἰηοηϑαμ'ν' [τ6}], γθος.] ΒΕ." {{ μεγάροισι δ᾽ Α --- μεγάροισί τ᾿ (σι τ᾽) ΒΟΕ 

αΟΡΟΡΟΕΌΥΧΓΔΗΣσ’ ΑἹ Βο.Ἐ 5ι.5Ὲ. - τὰ. (βοἃ τε) ΜΝ --- μεγάρροις  σίν τ᾽ 
α --- μεγάροισίν τ᾽ ἘῸκο Ζιηοφωμ'ν' (8πι.) Οχ." --- μεγάρεσσίν τε Μυ, 8:.1 [} 
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»" “ὕὔ ! ΕἸ “" "»" 7 ἷ 

ψᾶφος ἔχει λογον. ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ πάτερ, νωτοισιν ᾽᾿Ατα- 
᾿ς 

βυρίου τόο 
, 7 «“ Ἁ 9 Ξ 

μεδέων, τίμω μὲν ὕμνου τεϑμὸν ᾿Ολυμπιονίκαν, 

53 ͵ 
Επσ. ε 

" Α 3 ᾿ εἰ ἡ 7 ᾿ 4 ον ͵ 
ἄνδρω τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντω, δίδοι τὲ κοι αἰδοίαν χιάριν 

Ν ἈΠ Ὁ “ κ ᾿ , 2 ν 3 ᾿ [90] καὶ ποτ΄ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων. ἐπεὶ ὕβριος ἔχ,ϑρὼν τό5 

ο5. δδὸν εὐϑυπορεῖ, 
ἢ Ὡ » ΄“ν 

σάφα δαεὶς ὦ τε κοι πατέρων Ὀρϑαὶ φρένες ἐξ ὠγαϑῶν 
“ “ 

ἔχρεον. μὴ κρύπτε κοινὸν 170 
, Ἂν Ὁ ἶσα. ΜΚ “ “Σ᾿ 

σπέρμ ἀπὸ Καλλιάνωκτος" ᾿Ερωτιδᾶν τοι σὺν χιαρίτεσ- 
“ὕ 

σιν ἔχει 

οὐχ ΑΕΕῚΤ οἵ, Βαΐίπι. αΥγ. α΄. 1, 9ὅ: 11 870, οἱ βίθρῃ. ΤΏ68. 8. συ. |] 
ἑτέρου Α --- ἕτερον 1611. [[Άλιϑίνη Ὑνς 

91 ψῆφος ΤΔζκος -- ψεῦφος Π [{| νώτοισι ΤΣ -- νῶ τοῖσι Π [] 
02 ὕμνον Ἐ' «. 6]. τὸν --- ὕμνου το], (οἴαπι ἘΣ) [| Δηίθ (ποη ροβί) ὁλ. ἀϊδῦ, 
ΑΟροαπο ΑἹ. Ορ. ἢ (οασα Οὐομιμα. Μόοβοι. οὐ ὅοῃ. 10) --- ροβύ (ποῃ δῃῖ6) 14, 
αἰδὲ. ΒΌΕΟΝΜΝΡΟ Ηγ." --- αἰτυτηᾳαθ ὅοῃ. ἃ --- ροβύ ρίθηθ, δηΐθ σοπιπηαΐρ 

Ζμ'ν’ Βο. (ΤΥῖο].) ---- ποι ἀϊδι. ΟΕΤΙΥ ΧΓΗΣ. [{: 93 ἀρετὰν Α, [[| δίδου ΑΖ»- 
αδοϊίηνποηία --- δίδοι [Β]Ο ΘΕΕΟΜΊΝΙΟΡΟΗΒΌΥ ΧΖΓΡΓΔΗΣΘΊμνσΊ ΑΙ. 
Βο." (ἢ ΟΝμ'ν' αἰϊβαμθ 5 βαργα) [| δὲ [56Ὰ --- τε Α[ΒΟ]ΠΕΕΙ οὔθ. (ραυαρησ, 

Β. οὐ Οομηη. Μοβομ.) [{ τοι Οἱ --- οἱ Α[ΒΊ]0 58. οἷο. (τεοι μ΄) [{ αἰδοῖαν ἘΝῈΝ, 
ΟΠΥΧΖν' ας --- αἰδοίαν τ6}}. [|-(.θ4 καὶ ποτ᾿ Βάροα» --- καὶ ποτ᾽ Ὁ Ην. --- 

καί ποτ᾽ ΘΕΕΌΔΟΝΥΖ --- καὶ ποτ᾽ ΑΙΟΜΊΙΦΌΧΡΙΗΣαΣ ϑποφωλ μ'ν' σ’ ΑἹ. Βο.Ἐ 

Ἐ0Ὲ.} ἐχϑρᾶς ᾳῆο [| 9586. : σάφα Β --- σάφα ΔΟΕΡΝΩΖΣαμν' - σάφα 
Οῇο “--- σάφα α. ΑΙ. Βο.Ἐ [ 91: ἔχρεον ἃ οππα 6]. ἐμαντεύοντο --- ἔχραον 
1611. 2 μὴ Β -- »μὴ 9Ζαο --- μὴ ὕΥ̓(4 --- - μή ΔΟΘΕΕῚΝΝΣ [τ6}}.} μηδ ΑΙ. 
Βο." [{ τὸ κοινὸν Ο, [| 98 ἐραστεῖδαν Α --- ἐραστεϊδὼν Α, --- - ἐραστει- 
δὰν ΒΟΙΘΕ ΕΟ. ΚΜ ΝΟΡΟΘΕΟ.Υ ΧΖΡΟΓΗΣΨοιοσ' ΑἹ. Βο; --- ἐρεσειδὰν 
Ν, --- ἐραστιδὰν 1, --- ἐρατειδὰν ζοῦν -- ἐρατιδὼν ὧς -- ἐρατιδὰν αἴ 

οΡο ψαῖμ'ν᾽ [τ6}}, γθος.} Βο,Ἐ [{ροβϑὲ (ποῃ δῃΐθ) ἐρ. ἀϊβύ, Οὐ ---- αῃΐο (ποη ροϑβί) 
ἐρ. αἰδύ. ρίοπθ ΕΖ αοημ'ν΄ ΑἹ. ῬΆΠΙΡΡα5. Μοϊαπομίμποη. Βῦ.Ἐ --- 1ἅ, (ϑ68 

οοτηταδίθ) ΒΌΓΟΥ] Ορ. ὅ5:. --- πϑαΐτο ἰοοο [Α ἢ ΒΉΊΝΤῳ Βο. Μυ. [{ τὲ, ἃ 
-- τοι. Ο --- τοι 16}}. αὐ νἱἀοίαγ (πὶ Ὁ ἔογίαββα τὲ) [| χαρίτεσιν ΓῚΣ [|| 
θ854ᾳ. ϑαλίας ἔχει Α -- ἔ, 9. 1611... {1} Ὸῃίθ (ποη ροβί) ἔχει ἀἰβί, ΕἸ ασμ'ν' 
Ορ. Μυ.Ἐ --- ροβῦ (ῃ0 δηΐθ) ἔχει ἀἰβί. ΝῸ Βο. Βυ. (π᾿ Ὁ οἴϊαπι οοτμαπιαίθ 

Ῥοβὺ ϑαλίας) --- πραίτο Ἰοοο (564 ροβὲ ϑαλίας) Ὑ --- οπηηΐπο ποη αἰβύ. ΒΟ 
ὈΟΤΙΣ ζῆ ΑἹ, ῬΆΠΙΡΡα5. ΜοΙδπομίμοη. Οδηΐου, Β6. πῃ, Βύ, --- δηΐθ ὅα- 

λίας ἔχει Ῥίοπθ Α 
53 
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ϑαλίας καὶ πόλις" ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ “χρόνου 
1οο [95] ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖαι διαιϑύσσοισιν αὖραι. τ7ς 

00 πόλεις Μ [{| δὲ οι, ΝΌΘΟΙ --- δὲ παδθος ἈΜΒΕ ὈΖδομ'ν' [τ6}}.} 
ΑΙ. Βο." σὰπὶ ὅοῃ. Β {{ωμιᾷ() μοίρᾳ(α) Α.Ὁ τεοο. ΑΙ. Ηο.Ἐ --- ομῃ. μιᾷ Ο, 
μοίρᾳ(α) μιᾷ(ἃ) ΒΙΘΕ ΕΟ. ΚΙΛΙΝΟΡΟΕΌΥΧ.ΖΓΔΙΣΨσ' ΑΙ. {100 ἄλλοτε δ᾽ 
ΝΟΟΥΣ. --- ἄλλοτε τ᾽ ΕΕᾺ --- ἄλλοτε Ρ9 (εἴαπι δ᾽ 3) --- ἄλλοτ᾽ ΑΖΣ 
[τ6}}.] τθος. ΑἹ]. Βο.Ἐ {{|Οδιαιϑήσσουσιν ΜΝ --- διαϑύσσουσιν ἔδεοᾳ --- διαι- 

ϑύσσουσιν ΑΒΗΘΕΕΙΟἸΟΡΟΕΥΙΓΧΊΖΙΓΔΊΠΣαηπκρο ομ'ν΄ [τ0}1.] ΑἸ. Βο.ἢ -- 
: . . ͵ -. ᾿ 

ἴῃ Ο Ππξαγα, βθἃ ποῦ παραὶ οἱσιὶν --- διαιϑυσσοισιν Βὺ.Ἐ (ἴπ πα]10 πι8.) 

ΒΌΡΒΟΥ, τέλος διαγόρου ῥοδίου πύχτου. στὺ -- 4. (ϑεἃ διαγορα)Υ͂ -- 

1ᾶ, (οπι. ῥοδίου; ΕΚΙ, “-- ὕμνου τέρμα διαγόρου τοῦ πύχτου. Οσ΄' -- τέλος τοῦ 

πρὸς διαγόραν ῥόδιον πύκτην ὕμνου. Χ -- ὕμνου τέλος διαγόρου ῥοδίου. αἱν΄ 
Ὠ0]16 βαῦβου. 'θ ΑΒΟΘΕΜΝΟΓΡΙΗΒΖ ὙΠοπι. Μοόβοπορ. ΑἹ. 
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ΑΛΚΙΜΕΛΔΟΝΤΙ ΑΙΓΙΝΗ ΤΗ͂Ι 

ΠΑΙΔῚ ΠΑΛΑΙΣΤΗ͂ι. 

ΣῪ ὁ ΡΒ ἃ ὁ. 
, Ξ ἘΌΎΣΕ εξ - ἌΡΑ ἊΨ “ὦ .- ω ῳ .Ξ » 

’ ’ Ἐ ἘΞ 
- τσ τὰ “τὸς «σα ψαυννη α ἀδύ τταο Φιόσ τὰ 

’ὔ ͵ ᾽ 
ππ πὸ πο πὰ» ὦ τῷ δάρυλ--- “πῶ ἃ τὸ τ ᾧ 7 ἘΞ 

ΒΔ ἘὉ τι ΡΝ ἐ-- τὸ «.ῳᾷῳ ΠΟ ΤῸ ταῦ] .- 

δ . ῳ 
π - πο» -τὸ μὰν 

Ἷ ὔ ᾳ« 
ἐπον ΤΣ ν  ΥΥΞΞ ΠΕΣ πτοῦ λοις Ξ- 

’ ,Ἤ « -- ὦ «- .. «ὡς «ἢ 

Βροά!. 
’ « 

τ ν κα σοὺς αν πον μὰ Ὁ 

ι -.-- ῳ 
πε τὰ πρὸ τ ἢ} ΠΥ τ τὰν ᾧ).-ὦ.-- 

4 --.«Ἅ ,.. Ὁ οὕ». “.-.;ὋἋ5Σ5σ᾽΄’Ἰ)ΩωνὭἥἭΤΉΤ ““.- Φϑ 

, πΟ, τ" Ε- ἸΒΌΨ Ν᾿ δἭλυωυπωυ ῳΦ ᾧῳ Ὁ, ὧὦ ΦΩ 

ΒΟ ΟΡ 5’: ΞΗΓΕ ΤΑ ἘΞ πῇ ὩΣ αν; ἢ Ἂ΄«ῳῃῳ ἴεν; » 

» ’ «, 
τ πο ος ες πὰ 

, ΘΝ, 8 μ--4 
Χ., ἐς τα εατὸ 

Ιη 5617. ἀλκιμέδοντι παλαιστῇ. χαὶ τιμοσϑένει παλαιστῇ. καὶ μελησίᾳ 
παγχρατιαστῇ νέμεα. αἰγινήταις. νικήσασιν ὀλυμπιάδα: ΑΑ --- ἀλκ, παιδὶ παλ. 
καὶ τιμ. παλ. νέμεα καὶ μελ, ἀλείπτῃ παγχρατιαστῇ νέμεα αἷγ. νικ, ὁλ. ΝΟ 
(ἃ Ο νικήσαντι) --- ἀλκ. παιδὶ παλ. καὶ τιμ. καὶ μελ. παγχρατιαστῃ. Ο -- 

ἀλκ, π. π. κ᾿ τιμ. παλ. νεμέᾳ. μελησίᾳ ἀλείπτῃ. ΒΕ; --- ἰᾶ. (864 νέμεα καὶ 

μελ. ἀλ.)} Ω - ἰᾶ, (βεᾶ παλ. τιμ. παλ, νέμεα καὶ μ. ἀ.) ΓΔΘῚΙΣ (π Σ πα- 

λαισταῖς νέμεα α μ. ἀ.) γο΄ --- ἀλκ. π. παλ, τιμ. παλ. νεμέα. μελ. ἀλ. ο -- 

ἀλκ. π. π. κ' τ᾿ π. νέμεα καὶ μελ. ἀλ, ΧΖ» ΑἹ, --- ἰἅ, (οπι. ἀλείπτῃ) Ζ5 -- 
14. (οπι. νέμεα) Ῥο Βο. --- ἀλκ. παλ, κι τ. παλ. καὶ μελ. ὦ --- ἀλκχ, π. παλ. 

ὀλύμπια. καὶ τιμ. παλ. νέμεα. καὶ μελ. διδασκάλῳ ἀλείπτῃ. ΟΥ̓ --- ἀλκ. π. 
π. χ, τ. παλ. τῷ ἀδελφῷ αὐτου. νέμεχ μελ. ἀλ. Ὁ --- ἀλκ. π. π. καὶ τιμ. 

παλ. ἀδελφῷ αὐτοῦ νέμεα καὶ μελ, ἀλ. ἀπᾳι --- ἰᾶ, (868 νεμέᾳ) μ'ν᾽ ρ΄ -- οπι. 
ἸΏΒΟΙ, τ --- ἀλχ, π, π. ΗΥ͂. -- ἀλκ, αἷγ. π. π. Βδ.Ἐ 



70 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Η΄. 

»"»ὝἪ ΄' ͵ 5} 

Μῶτερ ὦ χρυσοστεφάνων ἀέϑλων ᾿Ολυμπία, 
ΒΡ. ὧδ ,ὔ “ ’ ΜΝ» 

δεσποιν᾽ ἀλαϑείας, ἵν μάντιες ἀνδρες 
9 , , “" ; 3 

ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι πωροιπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου, ς 
»“ς Κ᾽ ,ὔ » 

᾽ 

εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι 
᾽ Ἷ 

5 μοωιομένων μεγώλων 

ἀρετὰν ϑυμῷ λαβεῖν, 
“ ᾿ 7 » ͵7 τῶν δὲ μόχιϑων ἀμπνοάν" 

» 7 
Αντ. α. 

Μ ᾿ ͵ 5 ν »" ΄ω 

ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβξίας ἀνδρῶν λιταῖς" το 
9 , “΄,ῷι 5 »Ἥ"᾿» 

ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὐδενδρον ἐπ Αλφεῳ ἄλσος, 
7] »“»Ὕ 

1ο τόνδε χῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαι. μέγα τοι κλέος 
αἰεί, 

ι - Α 7 ω Ὧν ὦ 7] 
τινι σὸν γερῶς ἐσπετ ὥγλαον" 1ς 

Ϊ χρυσεοστεφάνων ΑΥο’ [] ὀλυμπία ΑΒΟΡΕΕΟΠΠΝ  ΟΟΘΕΌΥΧΖ ΠΣ 
ἔδηυσ᾽ ΑἹ. Βο." -- οὐλυμπία ΓΘΞΩαλίπο μ'ν ρ΄ Νε ὅδ. {2 ἀληϑείας 

ΒΟΟΟ.ΝΡΟ.Ό.ΧΗΣακεοηιποηαο σ΄ --- ἀλαϑείας ΑΒΕ ΕΟΥΖΙΜΓΔΊΘῳκρεμ' 
ν'ρ'΄ ΑἹ. Βο.Ἐ {{ 3 περιπειρῶνται Σ --- παραπειρώμεναι 74: -- παρατειρῶνται 

αρεὸ [ἀργεικ. ΒΕΕΟΝΕΒΌΥΓΔΘΗΣ --- ἀργοκ. Μ --- ἀρτικ. (ες --- ἀρ- 
γικ, ΑΟΡΟΌΝρο ΟΓΙΡΟ]Ζ τορος. ΑἹ. Βο." [4 ἀνδρῶν Ν --- ἀνθρώπων τοὶ]. |} 
περιμ. ἘΜ --- περὶ μ. ΝΣ {{ θ ἀρετὴν 0 || βαλεῖν Αβοι --- λαβεῖν Α τοὶ], 
|| 1 τῶνδε ΟΡΟΤΙΥ͂Σ Βᾳ.1 --- ἔχ τε Ηπι. [|| ἄμπνοιαν Ο [} 8 ἄνεται δὲ Α.Β.6. 

ΕΕΟΟΙΜΝΟΡΟΡΟ[Β]Π.ΥΧΖΡΓΔΘΞΠΣΩΟ: ῃ ΑἹ. Βῦ. Ηπι.Ἐ --- ἄννεται δὲ 
6. π||σ΄ 3] Βο.Ἐ --- πληρέονται (βἰπο δὲ) αδολι κίπιποηβ 9 μ'ν' ρ΄ ο΄ αν --- πλη- 

ροῦνται ὯΞ [[ εὐσεβείας ΑΒΟΘΠΕΕΟΙΜΝΟΡΟΕΌΥΧΖΓΔΘΞΠΣΕοΩα- ἡ ΑἹ. 
--- εὐσεβέων δ᾽ αδοαηικίηυπορᾳβα θ᾽ μ'ν᾽ ρ' --- εὐσεβέων (β'πε δ᾽) Βο.Ἐ -- εὐ- 

σεβίας Βὸ.Ἐ --- εὐσεβίαις ἔξ, ν. 1. ἴῃ ϑ0Πο]. {|ωΆ λιταῖς Α[ΒΙΟΘΕΕΟΊΤΜΠΝΊΟ 
ΓΡ]ΟΓΒ]ΟΥΓΧΊΖΙΓ ΔΊΘΕΑς. ΠΙν] ΑἹ. Βο. Βὺ. --- λιταὶς Σ --- λιταὲ Αβοῖο- 
Ρ»ἰδᾶϊβ. Ἰοοῦο Ν- αΡ Θροαδολιξιίπιποφεί σ΄ 79΄ μ'ν'ορ΄ ΒΕ. Ητῃ. {{ ἄνεται δὲ, πρὸς 
χάριν εὐσεβείας ἀνδρῶν, λιταῖς. ἀἶδε. Ν᾽ --- ποη ἀϊδὲ, τε]}. [|ὺ 9 πίσσας ΑΙΜ 

Οὔ, {|| ἀλφειῶ ΝΤ --- ἀχφιῶ α --- ἀλφεώ(ῷ) τε]. [[0ω ἄλσος ἔχων, Α -- 

ἅλσος Ο. {Π10 στεφανοφ. ΜΙΗΥΖηρ' ΑἹ. Με. δὲ. --- στεφανηφ. ΝΟΡΧΤΙ 
- στεφαναφ. ΑΒ εἴς. Βο. Ορ. ὅ:..Ἐ [|| τι Οὔ,σ' Βο." -- τοι Α.Β.ΟΘΕΣ 

αἸὙΜΝΟΡΟ. ΟΥ̓ΧΖΙΓΊΔΘΞΗΣΩ» τεος. ΑἹ. Ηγ.Ἐ {{ γέρας ῥτοὸ κλέος οἱ κλέος 
ῬῖῸ γέρας 5.8 {{{|[ ἀεὶ Μ [|| 1] ἕσπετ᾽ ΑΒΟΕΡΟ ΜΟΗΥ͂ 8ι. Βα.} Ηἰ. -- 
ἕσποιτ᾽ Ὁ" ἘΡΟΤ'ΔΘα --- ἕποιτ᾽ ΚΞ --- ἔσπητ᾽ ο' --- ἕσπητ᾽ ἘΟΟΝΟΤΙ͂Ι 
ΧΖΗΣ τϑος. ΑἹ. Βο.Ἐ 
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“] 3 ὅν. 5 ᾽ 3 

ἄλλω δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἔβαν 

ἀὠγωκῶν, πολλαὶ δ᾽ δδοὶ 
Α "»-Ὁ᾿ ΞΘ 

σὺν Θεοῖς εὐπρωγίας. 

ΗΝ , ἡ 5... ὃν ͵ὔ “ 3 

τ5 Τιμόσϑενες, ὕμμε ὃ ἐκλάρωσεν ποτμος Επ. α. 
᾿ ὰ ᾿ 5 , Ζηνὶ γενεϑλίῳ" ὁ σὲ μὲν ἐν Νεμέᾳ πρόφατον, 20 

3 ᾿ 

Αλκιμέδοντω δὲ πὼρ Κρόνου λόφῳ 
ϑῆκεν ᾿Ολυμπιονίκαν. 
3) Β 5 “ “ “ὔ 3 3 ) -“ Ἄπα κἢ 
ἥν ὃ ἐσορῶν κῶώλος, ἐργῷῳ τ΄ οὐ χωτῶ »εῖδος ἐλέγχων 25 
τ , 7 7 ϑ, 

20 ἐξένεπε χρωτέων πάλᾳ δολιχήρετμον Αἴγιναν πώτραν᾽ 
7, Ἁ 

ἔνδω Σώτειρω Διὸς ξενίου 
“ 5 -“ 

πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις, 

ΒΕῚρ, αὶ. 
“᾿ ΕἸ 5 Ι « ἘἸΤΤῚ ἐξοχ, ἀνθρώπων. δϑι γὼρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέποι, 30 

12 ἐπ᾿ ἄλλων ΑΣ (Α 6. ρ]. ἀνθρώπων) --- ἐπ’ ἄλλου ἐφ --- ἐπ᾿ ἀλ- 
λαν (ὁ --- ἐπ᾿ ἄλλο Θρνο --- ἐπ᾿ ἄλλους οἰ --- ἐπ᾿ ἄλλον Α{[Β]0Ρ ἘΠ᾿ εἰο. 
ὁπαπὶ ὅ0.. ἃ [13 πολαὶ ψμ΄ [|| 14 εὐπραγίας ΑΒΟΘΕΚΟΙΜΝΊΠΝΟΡΟ[ΒΙΌ 
ΥΧΖΓΡΙΔΊΘΞΩΩ γα" σ’ ΑἹ. Βο.Ἐ Ηϊμῃ. Βὺ.Ἐ -- - ο, Π -- εὐπραξείας Σ -- 

εὐπραξίας Θ» αἸηήϊηοηδοὶ μ' ρ΄ ο΄ [τ0]]. τοος.} 51. {{|15 ὕμμε Α[ΒΟΊΝΤΙΣΙ[ΗΙ 
9Ί Μιυ. δ... --- ὕμμε ΟΕ Ε ΜΠΟΘΌ,ΥΧΖΓ  Θαδοϊίποῳμ' ρ΄ ο’ ΑἸ. Βο. Ορ. 
-- ἄμμε Π [[δὲ κλάρ. Β. ΕΔ ἢ ΕΑ ἘΠ ΟΝΟΌΥ ΧΡ ΔΘΗΣγ[α“]αξοηο’ ρ΄ σ’ [τΕ]]. 
τ606.] Βο." μι. --- ἰἅ, (864 κλήρ.) ὁ --- ἰᾶ. (Β64 οπι, δὲ) πη --- δ᾽ ἐκλάρ. 
ΑΙΟΡΕΡΟΕ ΜΟΡΖῶμ’ ΑΙ. Βῦ." --- δ᾽ ἐκληρ. Ο, [Π{ω -- σε νοὐῥ, Ὑποια. ΑἹ. 
αὐῇῳσ' --- σεν αϑπομ' ρ΄ ο4]} [τ6]1. τθ6ς,1 Βο,Ἐ {{106 σὲ μὲν ἐν (βῖπ6 ὃς) Α 3ς 
ΒΕ ΛΟ ΝΆΟΡΟΠΌΥ͂ΧΑσ' (ἰπ Εἰ οαπὶ ο]. ὃς, ἴῃ Ρ 6. 5]. ὃς ζεὺς) Βο." -- ὃς 

σὲ μὲν ἐν ΑΡρΟΟὈΕΟΡΟΙΝΡΟ ΟΧΥΖΡΔΘΞΠΣΏγανΡο ΑἹ, -- δ᾽ σὲ μὲν ἐν 

(ᾳιοα 5ουρ8}) Εδο - - ὃν μὲν ἐν (οτῃ, σὲ) αἰβηοφωλο μ΄ ο’ ρ΄ (6 1. 6. ΤΥῖ61.) 

δια, --- ὅς σ᾽ ἐν μὲν Βύ.1 --- ὃς σὲ μὲν (οπι. ἐν) Βῦ.2 Ὁ]. [{ πρόφαντον 
ΑΒΟΠΔΕ ΟΜ ΝΟΡΟ.ΟΥΧΖροωρο μας ΑἹ, Εο.Ἐ --- προφαντὸν ὨνΡο" --- 
πρόφατον ΖΔ ΠΣ αἰδΡοηοωρο μ'Ρο ρ΄ ο’ ὅτη.ἢ --- πρόςφατον ἦε --- προφανὴ οοηΐϊ. 

ὅν. {11 ἀλκιμέδοντι ΠΣ [| δὲ οπι. ὅς [παρὰ ΑΔ ΘΕΕΟΜΝΆΌΥΧΖ 
πῶροο' --- πὰρ [Β]ΟΡοῦ ΟΓΡΊΟΓΠΣΙΘΔΊαζᾳακομΊρ' τ. τ.] Α1. Βο.Ἐ || λόφον 
Χ -- λόφων αρο --- λόφω(ῳ) τ6}!. [| ᾷ18 ἔϑηχεν Α [{ (19 ἐς δρᾶν ΝᾺ || καλὸν 
Μ |]| τι Μ -- τ᾽ τϑὶ]. [| κατ᾽ ΑΟΟὯν ΟΝ ΟΟΥΧΓΙΓΘΙΣο' ΑἹ. --- κατὰ 

ΒΡ. ΕΕ ΟΡΟ[ΜΊΝΡΟ[Ρ]Ο τεος. Βκο.Ἐ {{0 20 ἐξέννεπεν Α --- ἐξέννεπε Α,Β.Μ 
ΝΟ Βο; --- ἐξένεπε ΟΠ ΕΕΙΟΡΊΟΓΒΙΌ.ΥΧ ὙΠΒοπα. τθοο. ΑἹ. Βο,Ἐ --- ἐξένεπεν 

Ζ || πάλῃ ΟΌμ' [{{κρ. πάτραν ὃ. αἴ. πάλᾳ Ἠπι. {{ 23 ὅϑι ὅ.ῃ. ΑΒ --- ὅ᾽, τι 

ἈΟΕΕῪ 4]. Βο." -- ὅτι ΒΝΟθαποφμ' ΑΙ. {|| πολὺ, ΑΙ} πολλὰ ΑΟΡΕ: 
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“ »" Α ͵ ὀρϑᾷ διακρῖναι φρενὶ μὴ παρὰ καιρὸν, 
5 μ ε 

Ὡς δυσπαλές. τεϑμὲς δέ τις ἀϑανάτων καὶ τάνδ᾽ ἁλιερκέα 
“ 

χωρῶν 
»-»ὝὟ ε ’ ὔ 

παντοδαποῖσιν ὑπέστασε ξένοις 35. 

κίονα δαιμονίαν" 
ε ἐν ’ Ι 
ὃ δ᾽ ἐπαντέλλων “χιρόνος 

“ ’ Α “ 

τοῦτο πράσσων μὴ κάμοι" 

’ 

᾽Αντ. β. 
-“ -. ᾽ὔ 5 “μ 

40 Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ" 40 
τὸν παὶς ὃ Λατοῦς εὐρυμέδων τε Ποσειδᾶν, 

Ἰλίῳ μέλλοντες ἐπὶ στέφανον τεῦξαι, καλέσαντο συνεργὸν 
τείχεος, ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον 
δρνυμένων πολέμων 45 

3. πτολιπόρϑοις ἐν μάχραις 

ἘΟΜΝΟΡΟΕΓ.ΥΧΖΡΓΔΕΞΗΣΩδοζηοϑεο' σ’ ΑἸ. Ηο. ἢ (οατὰ ϑοἢ. Α οἱ οπηπι. 
Μοβο.) --- πολλᾷ Β.α[ϊηι])οὶ φί μ΄ ρ' ὅ1πι. [|{0Ο ῥέποι ΑΒ ΟΡΕΕΟΜ ΝΟ 

ΟΞ ΕΓ. πΥ εχ. ΖΟΓΔΘΞΗ͂Σ (8οι. ΒΓ. Θεπτη.) --- ῥέπει ΜΊΟΙΥΥ  Ζ1 τοϑοα. 
(ϑ.μο!. Ὑ εῖε. ἰπ Βο. οἵ ὅ.}. Ββος. οὔτῃ 9]. ΘΣ) ΑἹ. Βο.Ἐ --- ῥέπον 8... Α[Β]9 

24 ὀρϑὰ ὕΘᾳο' Βο. --- ὀρϑᾷ(ἀ) τοὶ]. Ορ. --- ὄρϑᾳ ΑΙ]. {{ διακρῖναι 
Α (ευπι ρ]. διαχωρίσαι) ὅ6Π0]. --- διαχρινεῖ Ῥ --- διαχρίνειν τ6}}, {{παραχαι- 
ρὸν Ὁ --- παράκαιρον ᾳφ [25 τετϑὸς Γ' [{0γοβὲ ἀϑ.. ρίοπε ἀΐβε, [Β]Θ ΑἹ, 

Βο. Μτ. --- οσοπηπηδΐθ ἃ ὅ:. Οχ, Βῦ.: --- ποη ἀϊβέ. ΟΠ ΈΕΕ οἷς. οὐπὶ Ορ. 
5:. Ἠγ. Βῦ.3Ὲ [{|ὲτὰν δ᾽ (οπι. καὶ) Σ 5οῖυβ [0 26 παντοδαποῖσιν ὑπέστασε 
ΑΖ Βο." Ηγ." --- παντοδαποῖσι ὑπέστασε Ο --- παντοδαποῖς ὑπέστασεν ΕὈΥ͂ 

- παντοδαποῖς ὑπέστασε ΒΟΡΕΜΝΟΡΟΒΌΧΓΡΓΔΘΗΣΕΙ ΑΙ. [γ]. Ὁ σ΄ ρ΄ ἢ --- 
παντοδαποῖσι ὑποέστασε ἃ --- παντοδαποῖς ὑποέστασε αδοϊπιποη Θ΄ μ'ο΄ Βο. {} 
ξεΐίνοις Ν {Ὀῳ2828 δ δ᾽ ΑΕΝΖΘΠ Ον. --- ὁ δ᾽ Α(ἘῸ εἴς. || χρόνους ρ΄ 
29 πρᾶσσον Σ [| κάμῃ ὅο || 31] τε οι. ΟΥ͂ --- ποτε ἀᾳ --- τε (τὲ) τοὶ], 
(θταπι ἀπὸ εἰ 8]. ὰ καὶ) [|ποσειδὼν Ζὶ αϑοϊκίπιποητῳ (Ἰᾷ. εβὲ οπηηθ8 8 
αΐθιβ οομβίδὲ Μοβοπορα οὶ) --- ποσειδαων Ν --- ποσειδᾶν τοὶ], νοῖς. ΤΏοτη, 
Τηο]. ΑἹ. Εο.Ρ || 82 ἐπιστέφανον ΕΈ ΞΟ Χο (εἰ. φ περιτείχισμα) --- 
ἐπὶ στέφανον Α.ΝΟΖΣΘηομ’Ῥ' [{τ6}}.] ΑἸ. Βο.» --- ἐπὶ, στέφανον αψ [] τεῦξαι 

ΑΒΟΘΡΕ ΕΟ ΙΜΠΝΟΙΡΊΟΓΒΙΥ ΧΖΓΡΓΔΊΠΘυ[9΄σἼ Κο.Ἐ --- τεῦξε 0. --- τεύ- 
ξαι Σ ΑΙ. --- τεύξειν αϑοϊηιπιοηεαμ' ο΄ ρ΄ (οὰτῃ αἱ. Ε χατασκευάσειν εἴ ΟΟπιπη, ΜΟΞΟΉ. 

ἐπιτεύξειν) [1 καλέσσ. Χὰ [|| 33 ἦν δ᾽ Β [μιν Α -- νιν (νὲν) τοὶ]. Ἰ 
πεπρωμένη Α, --- πεπρωμένον Α εἱ το}. {85 πολιπόρϑοις Ν..-- πολιπτορ- 

ϑοις 
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! 3 » ! 

λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνον. 

ἥ 5 7] 7ὔ 2 

γλαυκοὶ δὲ δρώκοντες, ἐπεὶ κτίσ ϑη, νέον Ἐπ. Κ. 
5 7 “» ς “ ν᾽ ] 

πύργον ἐσώλλομενοι, τρεῖς, οἱ δύο μὲν κῶώπετον, φο 
ΓΝ. Α ’ αὖσϑι δ᾽ ἀτυξομένω Ψυχῶς βωλον' 

3 ΟΣ Π 

40 εἷς δ᾽ ἀνορουσε βοάσαις. 
3, ἈΠ ΥΥΑ͂ ς 3 τ᾿ ͵ 
ἔννεπε δ᾽ ἀντίον ὁρμαίνων τέρως εὐθὺς ᾿Απολλων' 

3 “ “ ᾿ 3 ε 
Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς, ἥρως, “χερὸς ἐργασίαις ἁλίσκεται" 15 
ὰ 5 Α ͵ ,ὔ ᾽Ν 

ὡς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονίδω 

30 λαῦρον ΑΟΝΟΟΥΧσ’ -- λάβρον ΒΗΕΕΤΟΜΊΟ[ΒΊΖΓΙΔΊΘΗΣ τοις. 
ΑΙ. Ηο." --- λαυβρον ἡ --- λάμβρον Ξὶ [|| ἀποπν. Ν --- ἐμπν. Ν,ΐᾳ --- ἀναπν, 
ἘΞΈΧΖ -- ἀμπν. τοῖ!. [{ κακὸν Ὑ 868 --- χαρπὸν ὦ --- καπνὸν τ }]. [| 37 λευ- 
κοί δὲ Ν᾽ --- γλαυκοί δὲ ΟἿ [{ δΔηΐθ (ποη ροϑ) νέον ἀϊδι. ΑΒΘΡΟΙμ’ρ΄ 8ι.3ῈἘ 
- φροϑῦ (ποη 8ῃη[6) νέον α]5. ΟΕ πὶ ΑἹ, Ορ. Βύ.2 ἘΞ --- ηραίΐγο Ἰοο0 αἰβέ, 

ὈΟΝΟΟΟΥΧΖΙΘεοΣαζοφογ Βο. Με. 8ι.1 Β0.1 ||} 38 πῦργον ΠΕΕΘ --- πύρ-- 
γου ἰοῦ --- πύργον Α[Β] εἴς. [|| ἐσαλόμ. ΠΟ ΝΘ 4ς ΖΑ -- ἐσαλευόμ. Π-- 

ἐσαλώμ, μ’ [{γε τρεῖς Α. --- τρεῖς Τ6}1. [{ οἱ μὲν δυο, Α --- δύο μὲν (οπι. 
οἷ Μ --- οἱ δύο μὲν, το}. [| κάπετον ΑἸ)16 9 ὰ ἘΝΓ[Β]Υ ΖΈΙΠας ας οη[α]ν 
ΑΙ. Βο. Ορ. 81πι.Ἐ (Β.ῃ. Α) ---- κάππετον ΒΟΠ)ρ»ο9 ΕῸ ΘροΟΡΟΤΙΧΓΔΘΠΡΟΣ 

ποσ' --- χά κάππεσον Ν --- κάπτετον ἦρομ'ρ΄ --- κάπεσον 8:.2Ἐ --- κάπεσσον 
Μυ. 85:.1 {|Ά398 αὖ Β -- αὖϑις 1κ6. --- αὖϑι τε]. (ε᾽ ΒΡ) [{ δ᾽ ἀτυζόμενοι 

ΑΟΜΟΩ αδοεϊίηιοφεαη θ΄ 1 μ'ο’ρ΄ --Ἴ δ᾽ ἀτιζόμενοι Ὡη ΑΙ. --- δ᾽ ἀτυζομένω [Β] 
Τ.1ς ΕΝ 5Ε ἐ απ ΡΟΌΧΖΙ (2)[σ΄ 9795 Βο." -- δ᾽ ἀτιζομένω ὨΡΟΓΘ --- δατι- 

ζομένω ΟΝΥΔΙΠΕΣ! --- δατιζομένοι ΠῚ Σ56" --- δ᾽ ἀτυζομένοι ἘΠῚ --- δ᾽ 

ἀτυζώμενοι Ἡ, |]} ψυχὰς ΑΒΟΡΟΘΕΕΟΜΝΟΡΟΓΒΙΟΥΧΖΣΡΓΔΘΞΙ ΠῚ, (σ΄ 1 

14. οδὲ Α) ΩΩ ΑΙ. Βῦ,Ἐ -- ψυχαὶ ΣῈ --- ψυχὰ.. (46 (880 σ δ] 1Ἰτοτὰ 
[α1) --- πνοὰς αἰποηητα 8 σ’ 8 μ' ρ΄ [τ6]}]. τοος.] πο. --- Το], τὸ πνοὰς κάλ- 
λιον διὰ τὸ μέτρον ἢ τὸ ψυχας. [{ βάλλον ΑΝΡΟΥ͂Χ --- βάλλων Σ --- βά- 
χεων Π -- βάλον Α[Β]ΟΠΈΕΤ' εἰς. [40 δ᾽ ὄρουσε Α. (ουτι 86}. Α) --- δ᾽ 

ἀνόρουσε Β (οὰπι ὅς... Β) --- δ᾽ ἐπόρουσε Ο --- δ᾽ ἐσόροσε (ες -- δ᾽ ἐσό- 

ρουσε ΟΡ ΠΕ ΕΙ ΑΜΠΝ[ΡΊΟΓΒ]ΟΥ ΧΖ ὙΠοπι. τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ σατὰ ὅ6ἢ. ρ]ὰ- 

τἰχηΐ8. (εἰς λϑεν) [| βοάσαις ΠΟ ηοΒῦ." --- βοάσᾳς αὶ --- βοώσας ΡΙ1Τ] --- 
βοήσας Ῥε --- βοάξας ΚΞ --- βοάσας ΑΙΒΟΒΕΜΝΟΉΥΡΟΧΖΓΙΔΊΘΗΣ τοοο. 

ΑἹ. Βο. Ὁ [] δηΐθ (ποη ροβῇ) βοάσ. αἰδί. Β --- πϑαΐτο Ιοοο Ορπῳ --- ροβῖ 
(μοπ δηΐο) 14. ΑΟΘΕΕ οἰο. [{ 4] ἔνεπε δ᾽ ἀντίων Ο, --- ἔννεπε δ᾽ ἀντίον Α. 
[Β]0 οἰο. || δρμαινὼν Υ --- ὁρμαίνων πο [[ 42 πέργαμος (ε Βαρτα ος) ( [] 
τεὰς ὅπ. --- τεαῖς ΟΙΏΠ68 τοϊΐαα! [[| χειρὸς ΑΝΙο [| ἀλέσκ. 9π [|| δχίτ. 
αἰδύ, οοτητηδία ΑΟΘαΡ Οχ. --- πο αἴδέ. ΕΑΝΙΜΊΠΟΣΗΦ ΑἹ. -- ρίοεπο ΒΕ 
ΟΥ̓Ζακ ογυ΄ Βο. Μτ. 8..1 -- ἀποο Ορ. ὅπ). ΗΥ. --- 010 ο' 8..3Ἐ Βύ.Ἐ [48 ὡς 
ΑΡΖΣΕ ΑἹ. (οὰτη ὅ6ῃ. Ῥ χαϑα) --- ὡς [ΒΟΠ]ΕΕΟΙΓΜΊΝΟΓΟΕΒΙΟΥΓΧΊΠΙΓ Δ 
Θ] τϑοο. Ἀο." [| λέγει φάσμα Ο [[ κρονέου 



4 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ͂ Β΄. 

πεμόϑὲν βαρυγδούπου Διός" 

͵ 

ἜΣ Τρ; γ. 
- » ᾽ὔ , 5» » [χ Ἷ Μ 

οὐκ ἄτερ παίδων σέϑεν» ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις ἄρξεται 6. 
κ Γ ἃ χ κ “ 

χαὶ τετρώτοις. ὡς ἄρα ϑεὸς σάφα εείπαις 
Ν Α , 3 5 " 

Ξόνϑον ἤπειγεν χαὶ ᾿Αμαζονας εὐίππους καὶ ἐς Ἴστρον 

-»- σι 

3 ͵7 

ἐλαύνων. 

᾿Ορσοτρίαινω δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ισϑμῷ ποντίᾳ 
ο , 

ὥρμα ϑοῦν τάνυεν, ός 
3 , 3 ; 

50 ἀποπέμπων Αἰακον 
ὃ “4 59 9. Ὁ ἊΣ. ,ὕ 

εὖὐρ ἂν ἵπποις χρυσεαις, 

Ἄντ. γ. 
4 καὶ Κορίνθου δειραδ᾽ ἐποψόμενος δαιτακλυταν. 

44 πεφϑὲν (πη --- πεμφὲν ΔΙδοΘεςζβοι; [{| βαρυχτύπου Αὖ --- βαρυγκού- 
που ἧδε --- βαρυδούπου ἘΔ. Ἐς --- βαρυγδούπου [ΒΟΠ]ΕΡΟΈΕΡο εἰς. {|ὄ 45 πρώ- 
τοισιν ΒΗΕΕΟ ΓΠΝΟΡΟ.Ό ΎΧΖΡΙΔΘΠ ΑΙ. (σ΄ --Ξ Α3) Βο. Ορ. Βο;! --- 

πρώτοις Α.Β,1:30,3 Βο; 5 Σ τεὸς. Μι. 85. [|0-Ο 46 τέτρασι 9΄ ---ἶ τετάρ- 

τοις Β.,ἘΠΕΝΟΉ ὙρεΖροαροῦο --- τετράτοις ΑΒΒ,:ΟΡΟΜΠΟΠΥ͂ Δ [Χ]ΖΣ 

ἔποημ' [τ6}}.} Α1. Βο. [| ὡς ἄρα ΧΖΣΧ -- ὡς ἄρα [Α]ἸΒΙΟΘΕΕΌΝΟΡΙΟ] 
ΟΥ̓ΓΓΔΙΘΙΠοΩμΊσ’ τ. τ.] Α]. Βο.Σ --- ὡς ἄρα ἀγο' Βῦ.Ἐ --- ὡς ἄρα α [] σάφα 
εὐ σαφὲς Α --- σάφ᾽ Μ --- οπι. οκ --- σάφα τεὶ!. || εἴπαις (ες .---- εἴπας αῬ- 

- εἶπας 65. --- εἶπας ΜΝΟΕΤΟΘΗΣ (βεᾶ ἴθ ΘΣ οὑπὶ οἷ. εἰπών) --- εἴ- 
πας ΑΒ.ΟΡΟ ΘΕΟΥ͂ ΧΖΓ τοος. ΑἹ. Βο.Ἐ || οχίσ, ρίοπθ ΝῸφ Αἱ. Βο. “-- 

μοη αἰβι. ΟὈΥ̓́ΣΉ --- οομηπιαῖς ΑΒΟΒΕΟΓΖαομ' ΟΡ. [417 ξάνϑον τε Α 
-- ξάνθον δ᾽ ΘΗΕΟΙΕΓΔῊΗΣ --- ξάνϑον (βἰπα δ᾽) ΑΙ ΕΕῸ [τ6}}.] τθος. ΑἹ. Ηο.Ἔ 

|] ἥπειγε ΑΒ.ΟΠΕ ΡΟ ΜΝΟΡΌΥΧΓΔΘΗ (ς’ ΞΞ Α3) --- ἥπηγε Ὁ ---Ἴ ἤπει- 
γεν ΑΙ ΕΕ ΔΘ Ε [6Ο]ΖΣ τεος. ΑἹ. Βο. --- ἄπειγεν α'ς [{ἐσ ΕΡΟΉ, --- καὶ τ6}]. 
(εἴϊατῃ ΕἸ, ΕΔ. 7) --- ἴπ Ἐ' ἐς ἱπίθυ χαὶ εὖ ἀμ. βιργαβουρίατη δϑὲ (α]οββα) [] 
εὐίπποις Β --- εὐέππους Α[ΟἸΠΕΕ εἴς. (1π Δ οὺς ἰπ Πτατα) [ καὶ (οι, ἐς) Β --- 
ἐς (οπι. καὶ) πὶ --- καὶ εἰς ᾳ --- καὶ ἐς Α[Ο(]Π εἰς. {{ἕστρον ὮΣ [48 ὁρ- 
σοτριαίνα Β. --- ὀρσοτριαίναν φις --- ὀρσοτριαινα ἴ' --- ὀρσοτρίαινα Α.ΟΠΕΙ 
ΕΤ, εἰς. {| ἐπ᾿ ἰσθμῷ(ὦ) ποντίᾳ(α) ΑΒ. ΡΟ ας ΝΡΟΌ.ΥΧΖΓ ῚΠ: Θίυχια 
ΞΙΣΩ ΑἹ. (Β6.) Βὺ." --- 1ᾷ. (δᾶ ποντίῳ) ας --- ἃ, (δε ἐπισϑιμῶ) Ὁ --- ἐπ᾽ 

ἰσϑμὸν ποντίαν ἘΕῚΜΠΟΓ᾽ 515 Θίυχία τρος, (εἰϊαπι αδς6 1) Ηο.Ἐ Βρ." --- 5080]. 
αἰταμηααθ δρποβοῖς, 49 τανύεν Βό.Ἐ (νἱοΒ6) --- τάνυσεν Ζαρς --- τάἄνυε 
Ε --- τάνυεν το}}. εὐ Βρ.Ἐ [51 ἀν ΑὭΘροη Ηγν. -- οπι. Α, -- ἀν ἐν α (εδβὲ 

εἷ. ἐν ἴῃ ΑΝα 41.) --- ἐν ς --- ἀν’ ΒΕΕῸΝ εἰς. [τ0}}.] [{ 52 δειρὰ δ᾽ Χ -- 
δειρά δ᾽ Σ (ουπὶ α].,, δείρη Βοχαοβαβ Ἰοοβ 1) ΑἹ. --- δειράδα Α, εἰ ὅοῃ. Α 



ΟἸΥΜΡΙΑ Υ̓ἹΠ. ΄ς 

᾿ ὮΝ 5 3 “ “ὔ "“ὕὔ δέ 

τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἐσσεται οὔδεν. 7ο 
᾿ 3 5. ἡ , τ χα Ξ Λ “ 4: κ΄ ε; 

εἰ ὃ ἐγὼ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳ, 
55 μὴ βαλέτω με λίϑῳ τρωχιεῖ φϑόνος" 

καὶ Νεμέῳ γὰρ ὁμῶς 
5 Ι͂ ͵ ἐρέω ταύταν χάριν, 75 

Ἁ ἘΡΡ» ΕῚ » »“Ὕ ώ 

τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν μώχιαν 

ΕῚ ! 

ἐκ παωγκρωτίου. τὸ διδώξασϑαι δὲ τοι 
6ο εἰδότι ῥάτερον: ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαϑεῖν᾽ Ο ς τος ὑάρυαν ὄμω: ρομ, 

κουφοτερῶι Ὑῶρ ὡπειρώτων φρενες. 8ο 

κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι 
“ 7) " 7ὔ Ῥ “ἶἷὔ 7 

ἔργω περαίτερον ἄλλων, τίς τρόπος ἀνδρω προβάσει 

--- δειράδαις πὶ --- δειράδ᾽ το]. ||} ἐποψόμενος οἸηΠ68, 864 ἴῃ Σ οἿ. ,,ἐπιτη- 

ρήσας βρθοίαίαχιβ᾽, ἴῃ μ' 6]. ΤΙΊΟ]. Θεασάμενος; 5]. Μοβοῖι. 6βύ ἐπιτηρήσων. [| 

δαῖταν κλυτάν Μ᾽ Ζ6ς --- δαίτὰ κλυτάν ῳ --- δαῖτα κλυτάν Τ6]]. ΟἸΩΠ 68 
58 δ᾽ οτι. ἃ, -- δ᾽ Α ε6ἐ τεῖ!. [| ἀνθρωπίνοις Θυῖζᾳ --- ἀνθρώποις 

γ6}}. (οὔϊατη αοη) [|0 ἶσον νεἰί. (Θχοορίο Ζ) --- ἴσον Ζ ὙΠοπι. τθος, ΑἹ, Βο. ἢ 
|| ἔσται ΓΔΘΗΣ --- ἕπεται Ν --- ἔσεται ΒΕ Β Ζλας --- ἔσσεται ΑΟἙᾺ 
[ΜΓΟΘΌΥΓΧῚ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ [| οὐδ᾽ ἕν, ἘΕ [| 84 μελησίᾳ Α (ὅς. Α.3)Β. 
ΔΙΞοβα Βὺ.Ἐ --- μελησία Α, (ὅ.. ΑΤΟΘΕΕΟΝΟΡΟΌ.ΥΧΖΙΡΘΗΣΩΘαλὴϊ δοῃ 

4. ΑΙ. --- μειλησία (4 βαρτα α) ἐρο[9΄μ' ο΄ σ’ (μ΄ οὐτα ε]. τοῦ εὐ ποίυ]ὰ διὰ τὸ 
μέτρον) Ηο.Ἐ [{ἐξαγ. ὈΛΈΠΙΣο' [| κύδος ΠΕ [|| ὕμνους Σ --- ὕμνον Ν 8.0 
- ὕμνων Ανο  ΖρΡρο (σαπ ὅς... Α.1) --- ὕμνῳ ΑΔο[Β]ΖἍς ουν μ΄ ΑἹ. Μτ.Ἐ (ουτα 

508). Α3) --- ὕμνω ΟΠ ΕΟτΙ ΝΜ ΠΝΡο ΟΠΥΓΧΓΊΘΙΠαζηφη8 ο΄ (9 βαρτὰ ὦ ἰπ αΡ) 

Βο. Ορ. --- ὑμνὼν ὅοῃ. Β᾽ || 55 βαλλέτω Αα -- βάλετο ψ [{ 5θ νεμέα(α) 
εὐ ὁμῶς οἴηπο5 {0 5] ταύτην ΧΟΓΔΘΗΣ [|| 88 τὰν δ᾽ Α[ΒΟ]ΒΕΤΟΊΟΘ 
τθος, ΟΡ." --- τάν δ᾽ (τάνδ᾽) ὈΜΝΟΌ ΑΙ. Βο. --- τὴν δ᾽ Π [|| μάχαν οἸηπ68 
1] οχίγ. ἀἴβὲ. Ῥίθπθ ΑὯΤΙ (πὶ  οὔϊαπι ρίεπθ ροβί χάριν) [| 39 ἐκ παγχρατίου 

ΑΒ. ΟΡ.) 5 ΕΟ ΜΝΟΊΡ ἸΘΓΒ]ΌΥΧΖΡΓΔΘΠΞΙΣ ΑἹ. Βοια Βο,; Βὺ.Ἐ -- 
ἐν παγκρατίῳ(ω) Β 5 5.0} 8,6 505} 50], τεος. Βο.Ἐ [[ δὲ τοι τί Β. --- δέ τι 

ΑἸῈἘΒΕ. αβ --- δέ τοι Α 5, ΟΠ ΕῚ[ΟΜΊΟΥΡ Ὑμοτα. τθοο. ΑἹ. Βο. ---- τοι 

(ομι. δὲ) ΝΡΟΌΥΑ ΧΖ [|| 00 ροβὲ εἰδότι (ποὺ ροβί τοι) ἀϊβί. ψμ' Βο. Με. 
Ῥοβὺ τοῦ (πο ροβύ εἰδότι Αθο' ΑἹ. Ορ. 5:.Ἐ ἢ} ῥαΐτερον ΟΥηΠ68 5οτρυ ΑἹ. 

Βο." --- ῥαίτερον Ηγ. -- ῥάτερον Βὺ.Ἐ || 02 ᾿κεῖνα ΓΠ [|| δὲ κεῖνος Α.Β. 

ΕΠ ΟΜΟΠΣΩαοζ ΑἹ. Βὺ.Ἐ --- δεκεῖνος ῳ --- δὲ ἐκεῖνος ψ' -- δὲ δ᾽ ἐκεῖνος 

ῷ -- δ᾽ ἐκεῖνος ὡς Ὁ --- δ᾽ ἐκεῖνος ΟΟΝΤΙ ΟΥ̓Χ ΖΙΓΔΊΘημ' ἐσ Βο." {} 

εἴπη ΜΤῪ-: 



76 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Β΄. 
3 » , ἥ ͵ 

ἐξ ἱερῶν ἀέϑλων μέλλοντα ποϑεινοτώτων δόξαν φέρειν. 85 
ὄς νῦν μὲν αὐτῷ γέρας ᾿Αλκιμέδων 

, δα ἢ νίκαν τριωκοστὰν ἑλων᾽ 

Στρ. δ΄. 
ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμβλαωκὼν, 

ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεϑήκατο γυίοις, 90 

νόστον ἔχϑϑιστον, καὶ ἀτιμοτέραν γλῶσσαν, καὶ ἐπίκρυ- 
φον οἶμον, 

γο πατρὶ δὲ πατρὸς ἐνέπνευσεν μένος 
γήραος ἀντίπαλον. 

᾿Αἴδα τοι λάϑεται ος 

ἄρμενω πρώξαις ἀνήρ. 

᾽Αντ. δ΄. 
3 ΒΒ. ἂν» ἃ Α [ 9 ᾿ ; 

ἄλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μνωμοσυναν ἀνεγειροντὼ φράσαι 
ψύδῷν.} “ - ν᾿ 

γς χειρῶν ἄωτον Βλεψιάώδαις ἐπίνικον, 

θ4 ἄϑλων Β [{ ἀΐβι, ροβὲ ἀέϑλων, ποῃ ροβὲ προβάσει Ἐλαᾶ μ΄ ο΄ οὐπὶ 
Οογῖτα. ΜΟβΟἢ. --- ροβὲ προβ. (ποη ροβὺ ἀ.) ΑΒΟΘΘΣ Αἰ. Βο." --- πόα 
Ιοοο αν --- πραυίτο ΠΕΘΝΟΥΖηοᾳ Βῦ.Ἐ [{ ποϑεινοτάτην ΒΓΔΘ [| θ5 νῦν 
μὲν γὰρ Α. (σ ἰᾶ εδὺ Α) --- νῦν μὲν ΟἸηη68 τοααὶ --- νῦν γὰρ οοπὶ, Βῦ, 
06 ἐλὼν α 8018 [] 61 ἀηνορέας μ΄ --- νορξας αὶ --- ἀ ἀνορέας Ο || ἀμβλα- 

κὼν 3.ρῖ. --- ἀμπλαχὼν Ζ --- ἀμπλαχὼν τε]], (εὲ ΦΡεοΡ9) [{ 68 τέταρσι 
Ε,9, --- τέτρασε ΑΒΟΘΕΕΙ ΜΝΊΟΟΌΥΧΖΡΔΘΗΣαμ'ν οσ΄ ΑΙ. Βο." -- 
τέτρασι ἃ --- τέτρασιν αἴποηῃ Μτι. Ηγ.Ἐ [] ἐπεϑ, Ν' 6 εἴοββα [[ γένοις Π --- 
γύοις Ο -- οα. 95 [|| 690 ἀτιμωτ. αν Βο. Ορ. [|| γλῶτταν Ωαν[9΄μ'ν' σ΄ ο’ 
Βο.Ἐ --- γλῶσσαν ΑΞΒΟΘΕΕΟΜΝΟΙΡΊΟΙΒΙΟΥΧΖΡΔΘΕΞΠΣαδολίηινοῳ Ηγ." 
--- γλῶσαν ΑἹ. {{| κατ᾽ ,, αυϊάδτῃ “ ἀρυὰ Βῦ. (ποβοῖο αἂϊ βἰ π|) --- καὶ οἴηπθβ 
Βουρ εὖ οἰ οὰτὰ ὅθ, [[ οἶμον ΑΒΙΕΟ.ΟΘ. ΧΑ -- οἶμον ΟΕ ΜΙΝ] 
υΟΧροῦ ΖΘΠΣαοηῃ) μ'ν΄ [τ6}}. τοος.}] ΑἸ. Ηο.Ἐ ---- οἶχον ψ5 --- διῃηθίριιο βρὶ- 
τα ἀφ [ᾷΑ10 ἐπέπν. Ν ϊ-σε ΑΒΟΡΕΕΈΡΟΟΑΝΡΟ ΒΥ ΧΖΙΘδοκεοϊηιος 
ΑΙ. -- σεν ἘΔΟΤΙΣ απψ[ΘΊΚΡομ'ν' ο΄ 1 Βο.Ἐ [| ἢ] γήρως ο' [|| 13 ἅρμενα ΑΒΟ 
θΟΘΟΥ ΥΧΖΓ ΠΣ ζημῳ Ἐο.Ἐ -- ἄρμενοι ΜΝ. --- ἄρμενα ἘΕΙΟΊΝΟΡΕΡΘΙ [Ε} 
Θαομΐν'ο’ ΑΙ. δι." -- ἀρμένα .  πράξαις Ο Ῥν-. Ηγ." --- πράξας οπιΠ68 

το! αὶ ΑΙ Βο." || 14 μνημοσύνην Μ -- μνημοσύναν ΑΠῈΕἾΝ ΖΕ --- μνα- 
μοσύνην Β “-- μναμοσύναν [ΒΟΊΕΡΟΕ ΕἸ ΟΟΘΠΣομῦ ο [τ6}}.} Α1. Βο. [| 

χἀνεγείροντα Υ --- ἀνεγείροντα οτηπο8 τοϊααὶ (οὔατη 1) [| 75 ἐπινίκιον ΜΖ 
ΓΘες - ἐπίνοιχον ὧν 



ΟΥ̓ ΜῬΙΑ ΥΠ|-΄. "7 

-- " ,ὔὕ 7, μ 
ἕκτος οἷς ἠδὴ στέφανος περίκειται φυλλοφορων ἀπ᾽ 

“ 
ὥγωνων. τοο 

» Ν 7 7 7, 

ἐστι δὲ καί τι ϑανοντεσσιν μέρος 
2) » ἕ 

κάννομον ἐρδομενον᾿ 
“ 3 Ἑ 7 

κωτακρύπτει δ᾽ οὐ κονις 
͵ γ Ι, 

80 συγγόνων κεδνὰν χιαριν. τος 

ε » " 5 “ 2 ,, 3 Ερμᾷ δὲ ϑυγατρὸς ἀκουσαις ᾿Ιφίων Επ..ὅ. 
3 3 “ Α 
Αγγελίας, ἐνέποι κεν Κωλλιμώχῳ λιπαρὸν 
Ϊῥ 2 7 ω Ἁ , 

κοσμον Ολυμπίᾳ,. ον σφι Ζευς γενει 
,ὔ 3 δ 5. ΝΞ Δὲ ΟἽ "ν 
ὠπασεν. ἐσλὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς ΤΙΟ 
“ὔ᾿ Ϊ 2 Ι , 7] 

ὃς ἔργω ϑέλοι δόμεν, ὀξείως δὲ νόσους ἀπαλάλκοι. 

10 πέρι κεῖται αὐλοῦ ᾧ [[|00φυλοφόρων Υ -- φυλλοβόλων Ω --- φυλλο- 
φόρων Α. εἴς. (οίαια 4.) [|| ἔστι καὶ αν. (οπι. δὲ οὐ τι) Β --- ἔστι δὲ καὶ 
αν. Ὁ, --- ἔστι δέ τι καί τι αν. Υ --- ἔστι δὲ καί τοι ϑαν. {δος ---- ἔστι 

δὲ καί τι ὅν. γ6]. [ὃ -τεσσι ΑΙἸΒΟΘΒΑΜΝΟΘΒΌ.ΧΖΡΓΔΘάζορσ’ ΑἹ. --- 
τεσσ Υ -- τεσιν ΘΙΠΣαν --- τεσσιν Β' ἢ απημ'ν ο΄ Βο.Ἐ []| 8 καννόμον 

ΑἙΘΡΟΌΥ͂ΡΟΧ Ζοο ΓΘαῃ ὅτωι. Οχ. Ηγ. --- κάννομον ΒΑΟΟΠΕΉΗΣΟ --- ἀννό- 
μὸν ἡ --- κἄννομον ΒΡΟ[ΜΠΝ 599 Ὁ. -- κᾷννομον ϑῖ, --- καννομον Ντ ο --- χὰν 

νομὸν ψ --- κἂν νόμον ΘΡΩΘαρολίξᾳω ΑἹ. Βο. Με. --- κὰν νόμον ΟΡΟΙΞ ἢ αἊς 
πιϑμ'νο᾽σ’ Βὺ.Ἐ --- καὶ νόμον (Δ. ΖΑ) [{ ἑρδ. οὗ ἐρδ. Ἰαποῦτη ΒΘ’ --- ἀπι- 
Ὀῖσαρ ἀο --- ἐρδι, ΑΟΘΕΟΜΝΟΡΟΥΓ 2[Δ]ΠΣ»} Μι. 5.. Βὺ.Ἐ --- ἐρδ, ΕῸ 
ΧΖαπηαγμ'ν'σ΄ ΑΙ. Εο. ΟΡ. Οχ. Βο. Ηγ. [[{ ἑρδομένων ὅτι. Ῥπ. Ηπι. ΚΥ. 
(μοι ἰπ 1η58.) {{ 80 κενεὰν Α, --- κεδνὰν Α οὐ τ6}1. [{|ωΧ8] ἕρμα Α, --- ἕρ- 

μᾶο(υ) « --- ἑρμοὺ ο’ --- ἑρμὰ Α 6 τ6}1. [| - σαῖς Ηγ. (ἴῃ πα]10 τη8.) --- 
σας α --- σὰς το}. [{| ἐφ. Ὑ8πὲ --α ὁ ἐφ. Ὁ --- ὁφ. Ῥ --- ἰφ. τοὶ]. {| 82 ἐν- 
νέποι ΑΒΏ ΒΕ ΟΡ ΝΟΘΕΓΊΩ --- ἐννέπει ἘΠ --- ἐνέποι (ὃ (49[Ρ }ΌΥΓ[Χ] 
ΖΙΔΘΊΠΣαδομ'ν' ο΄ [τ6}}. τθος6.1 ΑἹ, ἢο.Σ [|0 κε ΒΘΡ ων --- κεν Α[6]0 εἰο. {} 
83 ὀλυμπίᾳ οὑπὶ ὃν ἰαπραηῦ ΖΘ [| ὅν σφι ζ. γ. ὦὥπασεν ΑΡΟΒΕΔΡΖ Βῦ." 
-- ῖ4. (βοᾷ σφιν) ΑΔΟΟΠ ΡΟ ΡΟΝ ΝΡΟΟΘΒΥΧΓΘΞΗΣΩ --- 14. (βεα δ 
σφιν) Νεο -- 14, (βοά δσσφιν) ΕΠπο φαμὶ 6], τπᾶγρ. γρ. ὁ ἀντὶ τοῦ ὁτι --- ἰᾶ, 
(ϑ64 ὅν φιν) Τ' -- ἰᾶ, (β6ἃ σφιν ζεῦ) 2. ΑἹ. --- ὃν σφιν] ζεὺς γέ ὠπασε 

Δ (φιν ἃ πὶ. 866.) --- ὅν σφιν ὦπασε ζ. γ. ποφαο’ --- ἰᾷ. (864 σφι) 2» --- ιἅ. 

(βεα ὃν) α --- ἰ4. (56 οὐ) ψ' --- ἰἅ. (564 ὠπασενὴ 1 μ'νσ’ Βο.Ἐ [1 84 ἐσλὰ δ᾽ 
(ἐσλά δ᾽) ἐπ᾽ ἐσλοῖς ΑΒΕ ΟΜΓ[ΡΊΟ. ΧΖΔΘα χε ΑἹ. δι. Ηγ." --- ἐσϑλὰ 
δ᾽ (ἐσθλά δ᾽) ἐπ᾿ ἐσϑλοῖς ΟΠ (ΝΟΒΤ ΓΘ ἀποφανῖν μ'ν' σ' ο΄ [τ6}} τοος.] Βο. 
ΟΡ. Μιυ. ὅδ. Οχ, - ἐσϑλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐςλοῖς Π [| 85 ἔργα ϑέλ. οἴαπ68 βουὶρ 
οὐ ΑἹ. Βο." Βρ. --- ἔργ᾽ ἐθέλ. Βύ.Ἐ [|| ϑέλει Οφίμ' [] δόμεν᾽ Α [} νου- 

σους Τ' [{| ἀπαλάλχει ἘΣ (δου οἷ. Σ ἀποσοβεῖ αὐτῶν) ᾿ 



"8 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Π΄. 

ΕῚ » “» "- 

εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν μοίρᾳ Νέμεσιν διχιόβουλον μὴ ϑέμεν᾽ 
“αν 9 , ἀλλ᾽ ἀπήμαντον ἄγων βίοτον τις 

5 ;» ΨΥ, Α ἥ 
αὔτους τ᾽ ἄεξοι καὶ πολιν. 

80 ἀμφὶ τῶν χ  -- ᾿ἀμφικ, ἘΞΈς ο΄ --- ἀμφὶ χ, ΤΟ]]. (εἰ ΟΕρο ᾿ 
μοῖραν Ὦ --- μοῖρα Ε ΠΠ μ μὴ οἵ. ΠΣ Ι ὃ 81 ἀπήματον ΠΣ --- ἀπήμαν τὸν 

ψ {ἔχων Αἱ --- ἄγων Δ“ δὲ σαὶ]. Ι βίωτον ΤΙΣ --- βίοτον τοῦ]. --- βιοτάν 
Πα. 88 ἀέξει ΒΕΥ̓Γ Ίμ'νσ΄ (βϑοἢ. Α αὔξει --- οἱ. Το]. εἴϑε αὔξει) --- 
ἀέξοι το}. (εἰ Τ᾽ 5) 

ΘΌΡ ΒΟΥ. τέλος ἀλκιμέδοντος ΕΟΟΤΌΥ -- τέλος ΟΝ --- ὕμνου τέλος 

ἀλκιμέδοντος μ'ν' --- πα]16 ἰηΏ ΑΒΟΒῈΕ εἰς. 



ΕΦΑΡΜΌΟΣΤΩ, 

Ι- 

[- το 

ΤΉΡΟΥ. 

ολυμπία. γ, 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Θ΄. 

ΟΙΟΥΝΤΊΙ, 

ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ. 

ῳ 
τὰ τ τὸ κτν 

δ τ οὐξ --- 
πὶ τλ σα τι ἐμ τ ποο σο ο σ- 

ΔΑ, παστο, ὟΣ ἐς. 
Ὄπ τς ἀν πον πο τς α --- αἱ 

Χ Ἄ: ΒΝ 
κων “οὐκ πο σο τ ἀφ πΠ πον 

Χ' "ων ἢ 
Αι, ὐπὸ το τ χὰ στ 1 ἡ. 1: 

τ ἘΞ Β΄’ ἘΞ ΊΈΡΨΙ ες ξες 3) “Ὁ “ΗμἊὉ΄- -} 

« 
ὦ Ὡϑὸ ρπαι ὡ) σανυ 

υ.-σ 
’ -ς 

ΠΣ ΞΘ ὩΣ ἊΣ 

“Ἄ ῶ--ς ὅν ἢ 5. 
ΣΦ ΠΣ τ ὩΣ τ ' Ἀψ» Ἀ} 

19 ΑΙ Ρο 1. 

-αἴὐανι στ συ 

.κ-τ ποωυπσ 

τ σε -" 

ὰ ἃ 
πππ τὰ ον στον 

ἐν δου  αΣ 
.χ 

ὩπΠ ᾺΩ ὡμ.»“Φ ΠΝ“ ὦ -- 

, ’ “Ξ.ὡὠω -““«Ν«χπω -- ἀ’-. -- 

τ, Χ ’ -.- Χ τος 
“π“ππ  ΠΞΞΞΙΝ Πο ΎΝΣ ΟῚ ΘΟΕ 9 “-Ξ ΙΝΝΝΑ {τῳ τ ὦ 

Ρ] ! ι ἘΞ Ι 
ἐφ. ὁπ, παλ, νικήσαντι τὴν πὰ ὁλ. ΕἾ --- ἐῷ, νικησαντι ἐν 

Ακο ὃπ. παλ. ΟΙΏΔΠ65 γ6]], 
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Τὸ μὲν ̓ Αρχιλόχρου μέλος ΣΤΡ. οἵ 
φωνᾶεν ᾿Ολυμπίᾳ, καλλίνικος ὃ τριπλόος κεχλαδώς, 
ἄρκεσε Κρόνιον παρ᾽ ὄχιδον ἀγεμονεῦσαι Ὑ 
κωμάξοντι φίλοις ᾿Εφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις" 
3 ᾿ “ ε ͵ “ 2 

5. ἀλλὼ νῦν ἑχαταβόλων Μοισῶν ἀπὸ τόξων 
7 7 ͵ 2 - Δίὼ τε φοινικοστερόπαν σεμνὸν τ᾽ ἐπίνειμαι το 

Ξ ͵7 " 
ὡκρωτήριον Αλιδὸς 

-“-ὦν ’ 

τοιοῖσδε βέλεσσιν, 
᾿ μ“ κ , τὸ δὴ ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ, 15 

5 Ι 7 « ε 10 ἐξαρωτο κάλλιστον ἕόνον Ἱπποδαμείας" 

, ἷ ͵ 

πτεροεντὰ δ᾽ ἕξι γλυκὺν Αντ. α. 
γω ΞΞ 

Πυϑῶναάδ᾽ διστόν" οὗτοι χωμαιπετέων λόγων ἐφάψξαι 

2 φωνᾷ ἐν (φωνὰ ἐν) ΒΌρεἰ δε Εἰλο Ἐλας ΝΓΝ 6. 7 Υ κο ἢ Χ αὖ ὃ ἐΐηιοῳ μ' ν΄ κὁ ο’ 
51. Οχ. (ἴδ. σὰτα ὅ0ῃ, Β3 γΡ. 209, 9) --- φωνᾶεν ΑΟΙ ΠβεῖροΚ ΕΡΟ Ῥοα  ΝΡΟΟ 

[Ρ]9.Β]Ό ΡΟ ΖΓ[ΔΊΘΙΣαιον [δε] πια]ν9΄ μνο [σ΄ ΑΙ. Εο.» (οαπι Βοῖ, ΑΒΤ 
οὐ ὅθι, βθο. δὲ ρ]οββίβ βϑυπια]ῖ5) [1 αἰδῖ, ροβὲ (ποῃ δηΐθ) ὁλ. ΑΕῸ Ορ. 
5). Οχ. Βὺ.Ἐ --- δηΐθ (μοη ροβῦ) ὁλ. α Πγ. Β6. --- ποαΐγτο Ιοθὸ ῥ᾽ αι πηὶ 

τη58, ΑἹ]. Εο. [[|κεκλαδὼς Α. --- κεχλαδὼς Β. [0]0 δίς. (ἶβὶ αποᾶ δὰς Νοοῦ 
7) --- δὴς ΕΜΝΟ (κελαδὴς) ὕ, (εὑ ει. Ὁ)) Ἂ 8 ἄρκεσεν ΝΕ [} Κρονίῳ παρ᾽ 
ὄχϑῳ 8πι. --- χρόνιον παρ᾽ ὄχϑον (ὄχϑὸν Β ὄχϑην Ζ) τοὶ]. [[ ἀγεμ. ὉΠη 
ὁ- ἄγαμ. Νο΄ [4 φίλοι ΒΓ (υἰδὶ Β φίλος Βαθοι) --- φίλοις Α.[0] Ὁ εἰε. 
ὅ ἑκατηβ. ΑΙ ΓΔΘΠᾶες --- ἑκατιβ. Σ --- ἑκατοβ. Τ0,πο Θ΄ 1 --- ἑκατομβ. Ο --- 

ἐχαταβ. ο΄ --- ἑκαταβ. Α[ΒΟΠ]Ε.ΕΙ. εἰς. [ΠΟ ἀκροτ. Ζαψμ' ΑΙ. [| ἡλ. 
Ορ: --- ᾿ἄλ, Α, -- ἅλ, [Β]ΟΥ̓ΧΘΣΠαποφαψο' ΑΙ. Βο. --- ἀλ. ΑΘΕΕΙΝΠ 
ΝΟΙΡΊΟ ΓΒ] ΖΓΙΔΙΊκμιν' [τ. ν1 ΟΡ. [8 τοῖσ δὲ (ϑε) ΓΔΘΗΣ (ΤΠποπι.) 
- τοιοῖς δ᾽ ἐν Ὁ --- τοιοῖσδε τΉ}}. γοίί. οἵ γτθοο. ΑἹ. Βο.Σ [{ βελέεσσι ἘἾ5},»} 
9 -- βέλεσσι ΝΞΡ -- βέλεσι ΟΧ --- βέλεσιν γΖς --- βέλεσσιν Ζν»ο ὅπ. Ἐ 

(οαπι 59, ΒΟΤΙ εἰς. 1.3) --- μέλεσι ΑΒΟΙΌΟ,Γ Με. 8ι.1 --- μέλεσιν ΘΤΗΣν' --- 
μέλεσσι ΜΝ: 8ι.3Ὲ --- μέλεσσιν ΟΕ ΔΘαδε[λύ]δίπεποφία 2)γϑ΄ μ΄ σ᾽ ΑΙ. μο. ΟΡ. 

(τ. οαπι 50Ἐ, Δ0 ααυὶ ἷπ ῬΑΓΆΡὮΓ. τοιοῖσδε ποιήμασι μια θη!) [ 9 τὰν γ"ος 
-- τὰ Ν -- δ ἃ -- τὸ, (τὸ) ΑΒ[ΟΊΡΥ͂ ας οἰς. {{ὖΟ Σῳ10 ἔξηρατο Ναϊεϊηιποῃα 
ᾧ --- ἔξαιρετον (2) Τὶ --- ἐξάρατο Α.[Β0 οἱς.]Ζμ'ν' ΑΙ. Βο.» [| ἔδνον ΒΟ Δ᾽ 

ΜΝΡΟΧΖ ἡΓ} ;νγο" (οαπὶ ὅς... Β' ὅ.}. [03) --- ἕδνον ΑΙΟΌΥ͂ Τα. ΣΗΘαζ 
ποημ'ν' [τ6}}.] ΑἸ. Εο." (οαπι 5.9 ι. 1) {1} ἔει ΟΙΝῸ (ἴε) ΟΥ̓ΧΗΣ ζοο’ μ'ν' 
σ' --- ἵει Α.8Β.10ῈΕῈ εἰς. ΑἹ. Βο.Ἐ [|| 12 πυϑωναδ᾽ μ'ν'σ’ (Ττῖο}.)}) Βο. Ορ. 
Βὺ. --- πυϑώναδ᾽ τγῈ}]. τη58. (γοῖς. Τῇοσα. Μοβο.) Δ]. Μτυ. ὅ:. Οχ. --- πυ- 
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5 5 ἤ :- 7 ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν φορμιγγ᾽ ἐλελίζων 20 
“» 2 3 “ πρισέ ὰ Χ ε 

κλεινῶς ἐξ ᾿Οποεντος. αἰνήσαις Ἑ καὶ υἱον" 
Ἁὰ 7 ] 7ὔ ᾿ς , 

τ ὧν Θέμις ϑυγώτηρ τὲ κοι σωτειρὼ λέλογχιεν 25 
3 ! 3 Ἢ -“ 

μεγωλόδοξος ἙΕὐνομίω, ϑάλλει δ᾽ ἀρεταῖσιν 
“ 

ἔν τε Κασταλίᾳ παρὰ 
᾿Αλφεοῦ τε ῥέεϑρον᾽ 
« 7 ,ὔ ᾿ 

οὐὐεν στεφώνων ἁωτοι Ἀλυτῶν 30 
“» 5 7 Δ 5 5 δὰ 

20 Λοχρῶν ἐπαείροντι μωτέρ᾽ ἀγλαοδενδρον. 

ἌΡ ΤῊΝ 7 λ “ 
ἐγὼ δὲ τοι φίλαν πόλιν ἜπΠ. ἃ. 

"» 5 , 5 »" 

μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς, 

ϑῶναδ᾽ (ἰπ πα]10 τη58.) 5:. Ηγ. ὅν. Βρ. {{᾿π  ψεαι ΑΒΟΕΕΟΑΜΝΟΙΒΙΌΧΖΓ 

ΔΘε Βὺ.Ἐ --- ψαι (ε βαρταὰ ᾿πίρυ Ψ οἵ αὐ δάβουιρι) Υ --- ψαι (η βαρτὰ) Π 

ΣΙ --- ψη ΡΘΡὺ αδηᾳ[α]γο΄ πο. Ορ. --- ψη ΟρομνΊσΊ Με." --- ψᾳ ΩΩ ΑΙ. 

13 -σιν ΟὉ τϑος, ΑἹ. Βο.Ἐ --- σε ΑΒΌΕΕΟΜΝΟΠΥΧΖΓΘΗΣ [ ἐγ- 

χελίζων (ν61 5: πλ]Πτον ἐχελ. ἔνχελ. --- υἱζ -- υζ --- () ΝΟῦΘΑΤΎΥΓΔΘ 

ΠΣα ΑἹ. --- ἐγλελ. α -- ἔλελ. ΑἰΒΟ]ΡΕΜ' εἴς. τθος, Βο.Ὲ [{ 14 κλειτὰς 
Α -- κλεινὰς (κλεινοῦ Ο) το }1. [{| αἰνήσαις οἸπηθβ (οχοθρίο Γ' ηαυΐ ἔσας δα 

ἥσας Βαροῦ οὐ ΞΙ ὁχ απὸ ὅσαις τοϊαύατη ο58). Νόοη ἀϊβῦ, απίθ αἰνήσαις ΔΕ" 

ΟΟΟΣο’ (οατα 5608. Α 01 ραν οίρῖο ἐπαινέσας τοαα!α1); οοιητηαΐα (ρ. ΜΓ. 

ὅῖὴ. Οχ. Ηγ. (θοάοτα 56 η88); 0010 Βρ.; ρίοπθ Β[Ο]ἸΑΝΙΥΧΊΖΘ τοος. ΑἹ. Βο. 
Ἐν. 81. Βᾶά. Ῥν. Β6. Βῦ,. ὅ'ν, -- ρἸ. [αἴνεσ]ον ἴπ Ῥ αἰϊβᾳαα [{ 15 λέλογχεν 

ἘΣ τούς. ἊΠ ἘΠΕ τον αν ὅπ -“οχεν Ζιαο  ΟὙΕ ΟΥ̓Δ - ὲ 

α -- ογχε ΑΒΟΘΕΜΝΟΕΌΧΘΣ { 1θ μεγαλόδωρος ΓΔΘΆΟΙ͂ΣΕ (ΤΠο- 
ΤΩ 1) --- μεγαλοδοξος (οδόξως Ἐ)569 Κ᾽ αο 9 ΝΜ.) γοῖῦ. οὐ τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἔ Ι! 

1θ5.. ἀρεταῖσιν [ ἔν τε Αἱ Βύ." (οὰπα ὅ6ἢ. ΑἹ) --- ἀρεταῖς ἴ[σόν τε (σον τὲ) 

ΔΑΡΒΟΒΕΟΜΝΟΘΆΠΟΥΧΖΗΣαβομοαη --- 14. (86 ἶσσον) ) 6 --- ἃ, (564 
ἴσον) ΓῚΔ]Θ αὐ [{πι]4ᾳ ΑἹ. Βε." --- 1ὰ, (β6α ἴσσον) ᾧ (ἀπ ἀν 9)9΄ μν' σ΄ ο΄ (Ἰτῖς].) 
Βο. Ορ. --- ἀρεταῖσι σὸν τε ἔτ, ἀππ5 ὅ6ῃ. Α Ιοσὶν (64, Βὅ. Ρ. 311, 20), υδὶ 
τὸ σὸν ῥέεθρον, κασταλία, καὶ τὸ τοῦ ἀλφεοῦ ἰηνοηϊξαν πη Α (ποη τὸ ἴσον ῥ. 

χασταλίας αὖ ὁΧ Α τοϊαίατη 650). Ιἅδπὶ βουῖρϑιῦ Βα. 2. {{Ὄῳ 17] κασταλία(ᾳ ραποὶ 

αὖ ΑΟ) οπηπα5 τη88. Α]. Βο.Ἐ (θαμὰ ὅς. ἢ, Β1) --- κασταλίας 6 ὅ61ν, Β5 (ρ. 211, 

18) οὐ ὁ ὅσο. Α (ὃ. 20) οοπϊδοίατπη εδὺ ἃ Κγ. ΔΕ: 8]... 56 ἀθ ὅθ. ἃ [4]- 
Ιαπίαγ; νἱάθ βαρτὰ. [Ά1754. παρ᾽ ἀλφεοῦ ΒΌΔΟΕΕῸΝ (έου) ΟΠ ΠΥΧΖΓΔΙΗΙ 
ΣΙ --- παρ᾽ ἀλφειοὺ ΑΟΠΡΟΦΓΝΊΠΡΟ τεοο. ΑΙ, Εο." --- παρὰ | ἀλφεοῦ Βῦ.Ἐ |} 

19 ὅϑε Β {{| ἄωτοι οπιπθ8 [[ χλειναν(ᾶν) ΓΔΘῈ --- κλειτάν(αν) ΝΟΡἉΤ) 
ΧΣ -- χλυτὰν ΑΖ --- κλυτὰν [ΒΟ]ΘΕΕΟΓΜΊΘΟΓΒΙΥ τορος. ΑἹ. πο. Ἐ |} 

20 ἐπαείρονται (5 [[| μητέρ᾽ ΜῸΝ [1 2] δὲ (οπι. τοι) Α --- δέ τι Υ -- 
δὲ τοι Ὑ6]]. (εὑ Υ,) 

Μογληβθη, Ρίπαδγ. θ 
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Α 5 ᾿ 7 

καὶ ἀγάνορος ἵππου 3ς 
ΕΝ Ἁ ἂν ,ὔ “ 

ϑᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου παντᾷ 
9 , , ,ὔ 

2ς ἀγγελίαν πέμψνω ταύταν, 
3 Ι ἤ εἰ σὺν τινι μοιριδίν παλάμᾳ 

- 7 , “ 

ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομωι κῶπον" 40 
- ; , ᾿ ͵ 3 3 Ν Ν ν Ν κεῖναι γὰρ ὠπᾶσαν τὰ τέρπν᾽ " ἀγασϑοὶ δὲ καὶ σοφοὶ 

Α )ὔ 3 " 

χατὼ δαίμον᾽ ἀνδρες 

ἐγένοντ᾽. ἐπεὶ ἀντίον Στρ. β. 
-» Ἂ 7 ε , , 7 , 

0 πῶς ἂν τριοδοντος Ηρωακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν, 45 
ε 5.5 ἐ " » ἁνίκ᾽ ἀμφὶ Πύλον σταϑεὶς ἤρειδε Ποσειδῶν 
» ’ ’ ΕΞΞ 7 

ἠρειδέν τέ νιν ἀργυρεῳ τόξῳ πελεμίζων 

24 πάντα ΑΒ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ δ. -- πάντὰ ἢ -- πανταχοῦ Ν -- 

πάντᾳ αῃ --- παντὰ [0Ὁ]ἹΕΕΟΙΝΟΙΓΡΊΟΓΕ]ΟΥΧΙΓΔΊΠΣΘΑ 8ι. Ην." --- παν- 
τὰ ΖΦ |[ϊὈ 25 πέμψω οτηποβ (οπὶ ὅθι, Β3) --- ραυαρῃτ, ὅομ, Β: ἐχπέμπω [] 

ταύτην ΓΠΣΟν 1 [|| 26 μοιριδίου πὶ (οὰπὶ ρα]. Μοβοθορ. μοίρας κρείττονος βοη- 
ϑείᾳ) |} παλάμῃ οἶος (4 ἀρ.) μ'νσ’ [| 21 ἐξαίρετον τῶν ΝΝ -- ἐξαιρέ- 

των Μτ. ΡΙ]. ο. [] 28 κεῖναν αρε Π ὅπασαν ῬΩ [1] τερπνὰ. ἀγαϑοὶ ΑΒΕ 

ΕΟΟΒΌΥΧΖΓΔΘΗΣα (τρε.) οἰηιποηα ο ας ΑἹ, --- τέρπν᾽ (τερπν᾽). ἀγ. ΟὉ 
ΓΝἸΜΓΡΊΟΙ δ] [9΄μ'ν΄οῬε[σἹ κο. [{0οὁπι. καὶ ἀ(ᾷν )μ'νσ΄ [| ἀγαϑοὶ δὲ φύ- 
σει καὶ σοφοὶ χτὰ. Αὐἱδι14, 11, 85 [|| δαίμονα ἄνδρες ΒΟΜΝΑΟΟΌΥΧΓΔΘΠ 

Σ --- δαίμον᾽ ἀν. [ΑΟἹΠΕΕ ΝΡΟ[ΡΊ]Ο[ΠΕ]Ζ τεςο. ΑΙ. Βο.Ἐ [{: 29 ἐγένοντο. ἐπεὶ Β. 

ἘΕΟΜΝΟΕΒΟΥΧΖΙΔΘΊΞΠΣΩΩ τορος. ΑΙ. Βο.Ἐ -- ἐγένοντ᾽, ἐπεὶ Α Βῦ." --- 
1, (, ἐπεὶ) Ο --- τά, (οπι. ἀϊ5:.) ΡΩΓ [{| 2054. ἀντίον [ πῶς ἂν τρ. Α.ΒΒ,13 

ΟΕ. ΝΟΡΟ. ΕΓ, ΥΧΖΓΔΘΞΉΗΉΣαρον Βο; 3 (αἰνίβιο ἴῃ ααϊδαβάδπι [ἀξ 
Ἂ - ΟῚ - Ἂ Ἅ 

ἴῃ ΜΥ͂] ἀν[τίον πὼς ἀν) Κν. Βᾳ.3 --α ἐναντίον | πὼς ἂν τρ. Ὁ --- ἔναν᾽ τ᾽ ἂν 
Δ » ΕΥ »"» » “Ὁ 

πὼς ἂν τρ. ()() ΑἹ, .--- ἔνανϊ τ ἂν πως τρ. τθος, Βο,ἕ -- ἀντία πῶς ἂν τρ. 

(ἴῃ πα]ϊο τη8) Ημπι. Βὺ." (οπὶ Βο;  5εᾷ μος ἀντία οχ ἀντίον [1ὰ Β, 5γ]] θὰ 
ον Ἰσαί5. Πτου 5. βουῖρ ἃ] σογγαρίατη 680) [{ 30 σκυτάλην ζ(ἀὉ 3)μ'ν' σ΄ ο (Τῖο}.) 
ἢ.» -- σχύταλον ΑΒ[Ο]0 (οπι. Δ) ἘΕΓΑΤΜΝΟΙΓΡΊΟΓΕ]ΌΥ ΧΖΓΔΙΘΊΞΗΣ 
2 αδοϊπιποη[α]γ.9΄ 2) ΑΙ. Οχ.Σ --- σχυτάλαν Ὧν || χερσὶ (Ὁ ἢ ΡΟΕΥ͂ΧΖ -- 
χερσὶν ΑΒΟΡ ΕΕᾺ εἴς. [031 ἡνίκ᾽ ΑΘ,ΟΔ) 08, -- - ἀνίκ᾽ Ω. --- ἀνίκ᾽ 

[ΒΟ]ΠΕΕ εἰς. --- ἁνίκα ς {|ὐ πύλου ΒΏΠ ἢ Ε',Ε),Ο 592 --- πύλον ΑΒ[Ο]0 ἘῈ 

[(ΟΜΊΝΟΡΟΓΡΊΟ [Β]Ὁ.ὙΓΧ]Ζ εἴς. [{ ἔρειδε ἀ(ζῦ3)μ'ν ο᾽σ' (Ὑτο1.) Βο. ἢ -- 
ἤρηδε ΑΙ. --- ἤρεισε Ὁ -- ἤρειδε Α.Β[ΟἸΕ, εἰς. ὅπι." (ραβδίπι ἥρει δὲ αὐ ἴῃ 

ΌΣ οἱ ἤριδε αὐ ἴῃ ΕΘ) [| ποσειδὼν ΟἾ ΧεςοΖε τορος. Βο. --- ποσειδὰν ΑΒ 
ΟΡΕΕΙΟΙΜΝΙΡΙΟΥΓΥΊΧΖΙΓΔΘΗΣ ΑἹ. Βο. Ηγ." [{32. ἡρειδέν(δεν) τέ τοοο. 
Βο." -- ἥἤρεισε τε ΟΡΟΧΖ:' -  ἠἡρειδέ(δε) τέ ΑΒΟΘΕΕΟΜΝΕΟΥΖ εἰ 
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Φοῖβος, οὐδ᾽ ᾿Αἴδως ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον, 50 

βρότεω σώμαϑ᾽ ἃ κατάγει κοίλαν ἐς ὠγυιὼὰν 

4. ϑνασχόντων; πὸ μοι λῶγον 

τοῦτον, στόμω, ῥῖψον" ςς 

ἐπεὶ τὸ γε λοιδορῆσαι ϑεοὺς 
ἐχϑρὰ σοφία, καὶ τὸ καυχᾶσϑαι παρὼ καιρὸν 

,ὔ ε ,ὔ 2 ' 
μαωνίωισιν ὑποκρέκει. Δι ἂῶ. 

᾿ “ ἢ " ΦΩΣ 5 “ μ ’ 
40 μὴ νυν λωλώγει τῶ τοιαῦτ " ξεὼ πολεμὸν μῶχιῶν τε 

πῶσαν θο 
3 " ,ὔ Ν ᾽ν 

χιωρὶς ἀϑανώτων" φέροις δὲ Πρωτογενείως 
“ὕὔ “᾿ὗ ΕἸ , λ “ 

ἄστει γλῶσσαν, ἵν᾿ αἰολοβρόντω Διὸς αἷσᾳᾷ 6ς 
δος »"» ͵ 

Πυῤῥω Δευκαλίων τε Παρνωσοῦ κωτωβαντε 

Τμοπι. (ἢ ἷ8 ἠριδέ τε, ἤρει δὲ τέ εἰς.) ΑἹ. --- ἤρειδεν δέ πι. ὅν. Βρ. [] 
μιν ΟΙΏΠ65 Τη58. δ ο(α, --- νιν Βοτῖρϑὶ [|| ἀργυρῷ(ῶ) α δλιϊηνιοφαν Θν (ταομο 

Μοβομβορα]οθα) Ορ. ἕω. Οχ. --- ἀργυρέῳ(ω) γνοίι. ΤΆοτΝ. ἀ(ζ}}). (αι Θ΄ Ὁ)μ'ν' 
ο΄ σ΄]ΊαρΡ (ΤΎΪΟ]. οατὴ 9]. συνίζησις) ΑἸ. ο. Βτ, Με. 5ι. Ηγ. [|| πολ. οὔληθ8 
--- πελ. (σοηϊ. Βρ..) βουῖρϑβί. 

93 αἴδας α [| ἀκινάταν ας --- ἀκίνητον Οἱ --- ἀκινήτας Ζὶ --- ἀκινή- 

ταν ὙΕ}]. (εὐ 4,5Ζ5αΡ9) [{ ἔχει αν ἘΜῈ -- ἔχοι ἂν Νδο .--- ἔχεν ο89 --- 
εἶχεν Νν --- ἔχε 16]1. (εὐ ΝΡοοΡο) [0 ῥᾷβδον Α -- ῥάβδον ἘΝ ΡΟ ΟΡΟΥΥ͂ 

ΧνοΓΘμίν σ΄ (βοι. ἴῃ Ὁ) --- ῥαῦδον Μ --- ῥαύδον ΑἹ. -- ῥάβδον [ΒΟ]ΠἘ 
ΕΟ ΟΊΝ ΧΕ ΖΗΣαΐηοςΨ] [τ 1] Ιο. ἢ (ϑο. ἰπ Βο.) [|Ω834 σώμαϑ᾽ ἁ 

ΟΣΘἉ οᾳ ΑΙ. -- Θ᾽ ἡ Με -- τ᾿ ἂψ -- “, ἃ (ἃ Ραποΐ αὐ ΒΝΡῚ τ6}]. (τα 
ᾧ 851.) --- ρ]. Μοβοῖ. δι᾽ ἧς --- 6]. ΤΥϊο]. ἐν ἦ || κατάγη ΕΌΧ ἐς ΑᾺΚΔῸΡ 

ἘΜΕ.ΟΥΝ (σα 56ι. Ὁ οὐ ὅθι. Εδο,; ἴῃ Β ἢ. 1. Ἰδοιπα ἴῃ 501.) --- πρὸς [Β]αΑΝ 
ΟΙΡΊΩ [Β]ΌΥΓΧΊΖΙΓΔΊΘΗΣ τορος. ΑἹ. πο. [[ώωῶ35 ϑνησκ. ΒΝακαδοϊηυποφψαν 
(Μοβοῖ.) (Θ΄ Ὁ) --- ϑνασκ. Α[ΟἹΘΕΕΤΟΊΜ (οπι. σ) ΟΙΡΊΟΙΓΕ]ΌΟΥΈΕΧΊΖΙΓΔΊΘΗ 
Σαν κ(1ν ϑ)μ'νΊσ΄]ο΄ (Τυῖς].)} ΑΙ. Ηο." [|| ἀπὸ Α [| 30 ρῖψον Ο ὅν. Βρ. -- 

ρίψον Α[Β]0 εἰο. {| 37 τόγε οπι. Ν᾿ [38 σοφίη Α, --- σοφία Α οἰο. [{ 4θ ἱπίοτρ. 
οὐ ροβϑὺ λαλάγει ρίθπθ οὗ ροβῦ (ποῃ Δῃϊ6) ἔα ρΙοπο αὶ -- ροϑῦ ἔα ρίεπο ΟΧ ἃ 

(ΠΣ Πἱ Ἰαοπηδ) --- ΟἸΠΪη0 ΠῸη αἰδέϊηραηῦ ΒΟΠΕΕΟΊΤΙΥ Χοο’ -- δοΐο ἔα ἰη- 
τοραηραηῦ ΑἸ Ν ΧΡ Ζτα ΓΘαηφυμίν' Βο. [{ τὰ οπι. αὶ [μάχην ΓΔΘ [] 
4] φέρεις ΜῊ [|| 42 ἀστεὶ ΑΒΟΠΕΒΕΟΜΝΟΘΕΒΌΥΧΖΓΘΗΣ (4 οβὲ 
ΟΠΊΠ68 γοίῤ. οὐ ΤΠοΙη. ἄθ ααΐθι8. οοηϑία!) --- ἄστυ πο -- ἄστει αἰοηῃμ'ν' 

[τ ν.] 41. Βιο.Σ [ΗΩ γλῶσαν α --- μοῖσαν Ηοκ. [αἷσα ΑΘ. Οὔ Ζροοιο (π Α 
Βθαυϊζα!" Ρ]Θὴἃ ἀἰϑύϊποῦϊο) [48 παρνασοῦ ΒΕ ΝΧΖΓΡΓΔΘΊΙΠΑς αγο’ ΑἹ. Βὺ.Ἔ 
(οαα ὅοῃ. Βῦ) --- ὥσδυρ ἀρ  ς - δἰσιστοῦ ΑΟΘΙΜΠΟΡΩΒΟΥ ΞΠνοσΩαζηομίν' 

[σου ἢ 89. Βα ΚΥ. 
6 
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»"᾽ “» ἡ 3 2 Ὁ ε , 

δόμον ἔϑεντο πρῶτον, ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς δμόδαμον 
Λη 

4ς κτισσάσϑαν λίιϑϑινον γονον" 70 
͵ 

λαοὶ δ᾽ ὄνομασϑεν. 
ΕΥ̓ -» , Ξ- ͵ 

ἐγειρ᾽ ἔπεων σφιν οἶμον λιγυν, 
Μ Ἁ Α ᾿ 3" ΝΜ ΕἸ « 

αἰνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων 

, , κ 

νεωτέρων. λέγοντι μῶν Ἐπ. β. 75 
Α , , 

50 χιϑονα μὲν κατακλύσαι μελαιναν 
ἰ , 3 Α 

ὕδατος σϑένος, ἀλλὰ 
᾿ “ν᾿ 2 ,ὔ 

Ζηνὸς τέχναις ἀνώπωτιν ἐξαίφνας 
" ς - 7  Ψ 

ἄντλον ἑλεῖν. κείνων δ᾽ ἔσσαν 
, ε ᾽ὔ ͵ 

χαλκασπιδὲς ὕμετεροι προγόνοι 8ο 

435α. καταβάντες δόμον Α -- καταβάντες ἐς δόμον Ο --- καταβαντε δόμον 

ΤῸ]. (6]. κατελϑϑόντες Σι΄ ἃ].; Ρ᾽αγαὶ οτίατπι ϑθ ιν, ἀξαητατ) 44 δὲ εὐνὰς Β.ΠΕ) 

ΕἘΞΑΜΝΟΔΡΟΘΕΌΨΧΓΔΘΗΣ -(- δ᾽ εὐνὰς ΔΖ --- δ᾽ εὐνᾷς ΟΟν χροο. ΑΙ. Βο.:Ἐ 

|Π ροβὲ (ποι δῃϊο) ἄτερ δ᾽ εὐνᾶς αἶξε. Ὠμ'ν' {ἰ - δημον ΜΙμ'ν' ἢ 45 χκτισάσϑαν ΑΕ, 
ΝΟΟΧΓΡ (σάϑαν) [ΔΊΘΙΠΣ Μτ. 8ι. δ. Οχ. -- χτησάσϑην ΟΝ -- κτη- 

σάσϑαι γε} -- χτήσασϑαι(3) Β -- χτησάσϑαν ΒΙΘΕΕ [6] γΥν Ζ τορος. 
ΑΙ. Βο. ΟΡ. Βε. Ηγ." [| 40 λαοὶ] Λαοὶ ὅνν. {{ΗΟὠνύμασϑεν Ο --- ὀνόμασαν ΠΣ 
- ὀνόμασϑεν Α[Β]ΡΕΕ εἰς. || 47 σφίσιν ΑΟ --- σφιν Β.ΟΙΏΕΕ εἰο. { 
οἶμον ΑΒΕ ΟΟΟΟΓΗΣ --- οἶμον εἰ οἶμον οοπἰπηοία Παῦοὶ Β. --- οἷμον Α(ὉΟ. 
ὈΜΝΡΌΥΧΖΙΔ]Θ τοοο. ΑἹ. Βο." ΤῊ. 8... Βα. --- οὖρον αἀ. Βῦ. Ὁ]. Ητ. 
-- βϑομοϊαβία Β (εὺ Βδοθητου) ἰπ ΡΑΥΆΡγαβὶ ὁδόν, ϑομο!αβδία ἃ (6ὲ Β6- 

σοητου) ἴῃ ἰπεογργείδιίομθ (πΠομ ἴπ ΡΔΓΑΡΉΓΑΒΙ) ὕμνον; ὁχ ϑὅ6ἢ. Β τὸν τῶν 

ἐπέων λιμένα. καϑόρμισον εἰς τὸν ὕμνον τοῦτον οοηϊδοίαπι οβί Ποβ. ἰηΐοι- 

Ῥγοῖοβ ὅρμον Ἰερίδβθο. υοᾶ 5βθοὺβ εβϑί. 49 μὰν] μὲν Χίη || 50 μὲν 
οπι. ΝΙ {καταχλῦσαι ΑΕ ΝΥΧομν' --- ὥκατακλύσαι [Β]ΟὉῈΕ εἰς. {{ 58. τέ- 

χνας ας [ἄμπωτιν Α.Β.ΟΟΘ ΚΕ ΟΜ ΝΟΡΘΕΌΥΧΖΓΡΓΔΘΗΣΞΩΩ Αἰ. 
Βοριὰ ρα (οαπὶ ὅοἢ. γεῖ.; αἱ. ἀνάποσιν ἴῃ ΑΡῚ --- ἀνάπωσιν αἰίποηδαῃ 
[τ-- Μοβοβ.] Ηο. Βυ. Μι.Ἐ --- ἀνάπωτιν κ(1Ὁ 3) μ'ν' ο΄σ' (ΤΥῖο]. οὐπὶ οἱ. ἀνάπωσιν, 
ἀναρροφησινὴ Βὺ." --- ἄμπωσιν Ορ. [| ἐξαίφνας Α.[6] ΑΙ. Ηο.Ἐ ---- ἐξαίφ- 

νης ΒΟΕΕΟΜΝΟΘΕΟΥ ΧΖαδοβίηιποφα ο Θ΄ μ'ν' σ᾽ --- ἀς Ῥλὲ αἰΠαπο π. 1. [} 
53 ᾿ἐλεῖν Θ -- οῃ. ἑλεῖν Ο --- λαβεῖν ἔπιο --- ἑλεῖν γ6}]. (οὐΐαπη αηᾳ4) ἴῃ 
ουτη α]. τὸ πλῆϑος τοῦ ὕδατος λαβεῖν [{.. κείνων]. κἀκείνων Α [{ δ᾽ οπιπαβ 

| ἔσαν ΑΒ.ΟΘΕΕΟ.ΜΝΟΙΡΊΘΕΓ. ΧΑΓΘΑΗΣ -- ἦσαν Ε.Ε',2 --- ἤσαν Χν 
-- αἴσαν αῃ --- ἔσσαν αζποηθὺ μ'ν' ο΄ [ν΄ τ.] ΑἸ. Ηο." {|| 8454. νοτθα ὑμέτ, 
πρόγ. Θοπητηδεϊθιι5. Ἰητοτοϊ πα ης μ'ν΄ -- ΑἸ} ΔἸΠτ6 τ, 5684 πὸπ ἰῃτοσραηρσαηῦ ροβί 

πρόγονοι (ηατας 6. ταῦϊο 650) γ8}}. τλ85.; ῥἰ στο (αὐ ΑΒΌ ΝΕ) οπιηΐηο ποθὴ 
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2 “ 3 ’ 

55 ἀρχᾶσεν ᾿Ιαπετιονίδος φύτλας 
»-“» »-» ͵7ὔ »“»" 2 7 "-»" 

κοῦροι κορῶν καὶ φερτώτων Κρονιδῶν, ἐγχώριοι βασιλῆες 
αἰεί, 

πρὶν ᾿Ολύμπιος ὡγεμὼν Σ Τρ: γ. 

ϑύγατρ᾽ ἀπὸ γῶς ᾿Επειῶν ᾿Οπόεντος ἀναρπάσαις σιν εὖ 

μίχϑη Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς καὶ ἔνεικεν 

ὅο Λοκρῷ, μὴ καϑέλοι νιν αἰὼν, πότμον ἐφώψναις, 90 

Ἰη οραησαηῦ; σοτητηδῦθα8 ἰαπ. φυτὰ. ᾿ποϊπαάπηῦ αΡ Α].; ροβίύ φύτλας ἰαη τ τη 

ἀἰβείπριπηῦ ΟΝΣ; ἴΐὰ ἀρχάϑεν, ἰαπετεονίδεις, φύτλας κοῦροι χουρᾶν, καὶ 6 ||} 

ἡμέτ. ΟΔο ΟΙἿΣ --- ἀμέτ. ἰπ Α Ιορὶ ροββίί, βθ4 θϑῦ (τη6 διθὶιγο) ὑμέτ. ἴῃ 
Α (υ ἴῃ Α.,) ρδυζου δίαιθ ἴῃ σῸ]], οὐ ἴῃ Κ'6ῃ, 

δ ἢ ἀρχάϑεν ἘΝΖ || ἰαπετεονίδεις 0. --- ἰαπετεονίδος ΑΒΟ.Οα.ΟΜΝΟΡΤΟ 

ΧΖΓΔΘΑῊΗΣ ΑἹ. (σαπ ὅοῃ. Β) --- ἰαπετεωνίδος Ἀὶ ---- ἰαπετιονίδος ἘΕ). Εἰ. γὙ6οα. 

Βο.Ἐ -- Ια, (884 ἔδης)ὺ ΘΡ [| 5θ κοῦροι κουρᾶν καὶ φερτάτων χρονιδὰν ΑΒΟΠΕΣ' 

ΘΟΜΡΦΕΌΥΖΔΘΗΣΕ᾽Ω ΦΩ} ΑΙ. --- Ιἅ. (βεᾶ φερτάταν) Χ-- κοῦροι κουρᾶν. 
φερτάτων κρονίδαν (ὧν 50 γ.) Ν (πὰ Τ' ιδᾶν) --- κοῦροι κουρῶν, φαρτερου 

κρονιδὼν Ο -- (Πμοτηπηα ΡΥΪα5: κουρῶν] Π, --- κούραν] Δ, 2. κοῦροι κουρὰν 

Β.Ε,Ε᾽,6, --- χδυβοι κουρῶν] Ὁ, -- χοῦροι κούρων] Ν, --- κούρων δὲ] Α,1 --- Τιοτα- 

ὯΝ Αἰζθσατη: καὶ φερτάτων)] Β, --- καὶ φερτάτων χρονιδὰᾶν} Εο; Ο,»" -- οφερ- 

τάτων χρονιδὰν] Ὁ, ἘΡ.ὴ - κοῦροι χορὼν τε φερτάτων τε κρονιδᾶν ἀπιοϑα 

(12 ηὰ 3 (ΔΙόβο.) --- κοῦροι κο ορῶν τε φερτάτων κρονιδᾶν ῳ - κοῦροι κορᾶν τε 

φερτάτων κρονιδὰν (κρονιδὼν μ'νΎ [6]1{9΄ Ἰμ'ν ο]σἽ Εο.Ἐ (Τηο].) --- κοῦροι 

χόραι τε φερτάτων Λελέγων Ηπι.2 ὅν. [{ χώριοι (οπι. ἐγ) ΟΠ [] αἰεὲ οπηπ 68 
Π[ οχίγ, Ῥίθης ἀἰβῦ, ΑΒΟΒΕΟΝΥΖΣΘαδοημίνο’ πο. --- πο αἴδε. ΠΟΘ ὕην 

ΑἹ. --- οομηπιαία πη. Βρ. ὃν. {Οο951 ἀγ. ΘΕῸ --- ηγ. Ο --- ἀγ. ΑΒ. εἰς. 
Π| 58 ϑυγατέρ᾽ ΑΟ -- ϑύγατερ᾽ Χ - ϑυύγατρ᾽ ΒΟΕΕΌΟΔΜΝ.ΟΙΡΊΘΓΕΙΟΥ 

ΖΕΔΘΞΗΣΩ Αἱ. Βό.Ἐ-.- τὰν παῖδ᾽ κοτε ναόν [τ. τ] Εο. (οαπα πού. 

ὙΤΊΟΪ. παῖδα γράφε, διὰ τὸ μέτρον, οὐχὶ ϑυγατέρα, καὶ ὁποῦντος, οὐ 

μὴν ὀπόεντος.) [[ γῆς 6, αἰπιποηαῃ (Μοβοῃ.) --- γᾶς το ῖ!. (γᾶν Ἐ2) [[ ὀπόεν- 
τος ΑΒΟΘΕΒΟΙ  ΜΝΟΙΓΡΊ]ΟΓΒ]ΠΥΖΡΔΘΗΣΞΩ ΑἹ. Βύ.Ἐ - οπ. Χ -- 
ὁποῦντος αἴηο Ῥφ Θὺ μ'ν' [τ. τ] Εο.Ἐ (φατε ποῦ, ΤΥῖο].; υἱθ. βαρτα.) ---- ὁ ποῦν- 

τος ο᾽ ἀναρπάσαις ΒΣ:Βδ.Β ἐς ἁρπάσαις Α, --- ἁρπάσας ΑΥ̓͂ -- ἐναρπά- 

σας ΑἹ, -- ἀναρπάσας ΒΒΗΟΏὮ εἴο. Ι ἕχηλος δα --- ἔκαλος ΒΕ Ζ --- ἕκαλος 

Α[Β] οἰο. [{ Ροβῦ (ποῃ δηίθ) ἕκ. ἀϊβε, [Β]Ί Εφ9Θαο ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. --- απέθ 
(μου Ροϑβί) 14. ὅπ, Ηγ.Ἐ -- - πραίτο Ιοοο ΑΟΘΕΟΥΣΗΦμ'ν'ο’ Ὡϊ. ὅν. Ηΐ. 
59 μέχϑη οτηπθβ τη88. 4]. Βο.Ἐ Ηγ.Ἐ -- μέχϑε (θατθαγ.) ὅπ. Οχ. [[.με- 

ναλ. Α [| ἔνεικεν ΟΕ Ζ τεος, ΑἹ. Βο." --- ἔνεικε ΑΒΏΕ ΘΟ. ΜΝΟΡΟΕΌΟΥΧ 

ΓΘΑΙ͂Σ [| θ0 καϑέλοι νιν Ο --- καϑέλη (οτα. μιν) Ο --- καϑέλοιμι Α, --- 
καϑέλοι μὲν Π-- καϑέλοι μιν (μὶν) ΑΒ[Π)] εἴς. ἢ! μιν ναίων ὅςἢ. Α [[ἐφά- 
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Ἢ “" Ε ,ὔ ,ὔ 

ὀρφανὸν γενεῶς. ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον 
“ Μ ᾿ ᾿ υ͵ Ἀ εὖ͵ 

ὥλοχιος, εὐφραν)ὴ τε ειδὼν ἥρως Ὅέτον υἱον, 
Ἃ - ὙΨΌΥ, , 

μάτρωος δ᾽ ἐχαάλεσσε νιν 
5 ,ὕ " 

ἰσωνυμον ἐμμεν, 
ε , Μ » κ 

ὃς ὑπέρφυτον ἀνδρω μορφᾷ τε καὶ 
ΕἾ , Μ φ » 

ἔργοισι. πολιν δ᾽ ὠπάᾶσεν λαὸν τε διαιτᾶν. 100 

7 , 3 ’ 
ἀφίκοντο δὲ ξοι ξένοι, Αντ. γ΄. 
"“ »Ψ ΕἾ -» ς ᾿ .5 δ, ς Ν Α 

εκ τ΄ Αργεος, εκ τε Θηβᾶν, οἱ ὃ Αρχάδες, οἱ δὲ καὶ 

Πισᾶται" 
ελ ᾿ ἿΜΨ ».- ͵7 5» ͵ὕ 

υἱον δ᾽ ἼΑχτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων τος 

ψας Οπιηο8 π|58. ΔΑ]. Βο." --- ἐφάψαις Ηγ." [0 δηΐδ (ποθὴ ροβῇ) πότμον ἐφά- 
ψας ἰπίεγρ. μ'ν΄ --- ροϑῦ (ῃοπ δηῖθ) ἰᾷ, ΕΝ --- απίπηιθ α ΑἹ. Βο." (οὰπῃ 
Οοπητη. Μοβοῆ. οἱ ἔτ, ὅθ, Α) --- πϑραῖτα ρατία ΑΟΕΟΘΟΘΘΣηοφηο Βὸ.Ἐ 

6] ὀρφανῶν τε γενεας] 17, --- ὀρφανῶν γενεᾶς ΟἹ ΤὉ' --- ὀρφανὸν γεν. τοὶ], 
! ἔχε Ανρο ΒΕρΡ.αΜΝΟΡΙΟἸΗΥΓΧΓΔΊΘΑΤΙΣ Με. --- ἔσχε ΠΕΛΟΕῸ --- 
ἔσχεν Οἰϑ'μ'ες --- ἔχεν ΑΥ ΖΩΘαποηαιθὺ μ’Ρεν' ο΄ σ'’ ΑἹ]. Βο. (Ρ. Βγ. Βὺ.Ἐ {} 
62 δὲ ἰδὼν Ω (οιπὶ ρατᾶρῃγ. ὅς. Β Βο. ρ. 321, 1) -- τ΄ Ἰδὼν Α ἜΞΙτι 
(τὲ) ἰδὼν ΒΟ εἴθ (θαπη ραταρηγ, β6ῃ, Τὴ) [} 63 μάτρωιος αλο --- μάτρῳος 

Ζ ΑἸ. Με. --- μάτρωος Α.Β εἴο. {|| δὲ καάλεσσε αἱ --- δ᾽ ἐχάλεσε Α,6Ε,3 

ΟΝΟΡΟΙ ΒΓ ΎΧΓΘΑΗΣ -- δ᾽ ἐκάλεσσε ΑΒΡΕ.ΕΕῚ1,Ζ τος, ΑἹ. Βο. 

!Π νιν ΑΑΟ -- μιν τεῖ!. {{-64 ἐσσώνυμον κ(ἀν ὑγ)μ'ν' ὁ σ' (Τη6}.) Βο. ΟΡ. Βι. - 
ἰσώνυμον (Β ἰσ.) νϑῖῦ, Τμοαι. Μοβο. ΑἹ. Μι.Ὲ {{ωΩἕμμεν᾽ Α -- ἔμεν Γ -- 
ἔμμεν τ, Ι! 05 ὑπέρφυτον Α --- ὑπέρτατον ΓΔΗΙΘα ΚΞ’ (οὰπὶ ρ]. Σ ἐξοχώτα- 

τον) -- ὑπέρφαντον ΜΟΥ͂ -- ὑπέρφατον ΒΟΟΘΕΕ εἰς. ΑΙ, Βο. 81. -- 
ὑπέρβατον (519) Μι.Ὲ [1 οπι. τε Ο {| θ8 ἕργ. α {[| ὠπασε νοῖϊξ, ΤΠ οα. ο’ 

ΑΙ. -- ὠνπασε (56) φ --- ὥπασεν τορος. Ηο. [0 λαὼν τε ΘΩ ΑΙ. --- λαὸν 
τὲ ΑΝ -- λαὸν τὸ Ο -- λαόν τ᾽ ἐς ΒΔΕ --- λαόν τε ΒΟΘΕΡΙΝΙΡΊΟΙ[Β] 

ΟΥ̓ΧΖΓΔΈΞΠΣνψα Ρῃ. Ημ. Βὺ." --- λεὼν τε τος, Εο. Ἐ [1 θ1 δὲ οἱ] δ᾽ οἱ ἃ 

-- δὲ οἱ Μη. --- δέοι α [| ξένον Γ΄ [|| 68 οἵ δ᾽ ΑΒΟΡΕΟΝ --- οἱ δ᾽ ΕῸ 
[ΡΊΩ ΧΖΡΓΘΑ ΠΣΩΏαν ΑἹ. Βυ. Μτ. ὅ8ι. Ηπι. Βδ.Ἐ (απ ὅ6ῃ. Υ ε(.) --- δ᾽ οἱ 
οἵδ᾽ ἰυποίμη Υ --- ἠδ᾽ ΜΒ -- δ᾽ (ομι. οἷ) Π --- ἴδ᾽ (ἐδ) τοθο Εο. Ορ. 
ὅ1η.Ἐ (οατὰ ὅθῃ, ἤθο.) [| οἱ καὶ (οπι. δὲ) ΟΡΗΧ “--- οἱ δὲ (οπι. καὶ) ὮΝ 
-- ἠδὲ καὶ ΥΡΩΝ --- ἰδὲ καὶ ο’ --- οἱ δὲ καὶ ΑΒΙΟΙΕΕΟΤΙΥ «92 ὙΒοῖι. 

τθοο. ΑἹ]. ο." [|| πισσάται ΟΕΓ --- πισάται ΑΒΟΘΕΕΜΝΟΌΠΥΧΘΑΙΗΣ 
ἀϑοῃ --- πισᾶται (ὃ}Ζ τε]. τθος, ΑἹ. κοι {{{ώἈὉ9 υἱόν δ᾽ ΑΙΒΕΘΙΝ ΟΘ 
ΟΥΖ --- υἱὸν δ᾽ ΟΟΕΜΟ,Χ ὙΠοπι. γα ΑἹ. Βδ.Ἑ --- υἷα δ᾽ τοοο. Ηο,Ἐ || -ἀχτ.] 
ἔχτ. ΟΣδς -- ἔχτ, Π [|| τίμησεν Ο [| ἐπ᾽ οἴκων ΑΟΔΟΝΜ ΝΑΟΟΌΠΥΓΗΣ -“-- 

ἕποίχων [Β] ΟΡ. ΠΙΕΕΟΡΟΘΉΧΊΝνο ΖΙΔ]ΊΘ τθος. ΑἹ, Βο. 
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γο Αἰγίνως τε Μενοίτιον: τοῦ παῖς ὧμ᾽ ᾿Ατρείδαις 
Τεύϑραντος πεδίον μολὼν ἔστα σὺν ᾿Αχιλλεῖ 

μόνος, ὅτ᾽ ὠλκαέντας Δαναοὺς τρέψναις ἁλίαισιν το 

πρύμναις Τήλεφος ἐμβαλεν᾽ 

ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι 

γε μαϑεῖν Πατρόκλου βιωτὼν νόον. τς 

ἐξ οὗ Θέτιος εἰννος οὐλίῳ νιν ἐν ἤΑρει 

παρωγορεῖτο μή ποτε Ἔ“Ζ. γ. 
7 Μ -“ 

σφετέρως ὠτερῶε ταξιοῖσισαι 
Λ 3 “» δαμασιμίβρότου αἰχιμᾶς. 

80 εἰν εὑρησιεπὴς ἀνωγεῖσϑαι 120 

πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφρῳ" 

1] τεύϑρανος ϑι. -- τεύϑραντος τη88. Α]. Βο." Βό,.Ἑ [{ μολῶν ΒΕ 

ἘΔΟΜΝΟΌΥΘΗΟΣ -- μολὼν ΑΟΠΕΡΟ[ΡΊΟ Προ ΧΖ οἰο. [[ ἔστα δὲ σὺν 
ΟἽ! ἀχιλεῖ ΑΖωγ [|| 12 ἀλκάεντας Α. -- Οἀλκάντας ΒΟΜΟΌΥ͂ΧΓΙΣ “-- 

ἄλκαντας ΘΕΝΩΘδῳ --- ἀλκῆντας πὶ -- ἀλκάντων Π --- ἀλ᾽ κχάντας ΑΙ. --- 

ἀλκᾶντας ΟΕ Ζ[ΔΡΆ)] τοος. Βο." [{9ωοε- ψαις ΒΓ Ὁ --- ψας ΑΒ5ΗΟΕ εἴς. [-σιν 

[ΑἸ]ΟῈ Ὁ τθοο, ΑἹ. μο. Βυ.Ἐ --- σι γ6}}. νοῦ. (ΒΕ ἢ οἴο.) οὐ Το. ΟΡ. ] 
73 πρή. ἴδε μ'ν’ ἢο, Βι. Μι. {{ ἔβαλε ΑΘ “--- ἔβαλεν ΜΝΟΘΒΌΟΥΧ ΑΙ. --- ἐμ- 

βαλεν [ΒΟ] ΒΕΕΤΟ]Ζ ὙΠποπι.. τοος. Βο. {{| 14 εὐφρ. Σο5 (19) (οαπι ὅ.ῃ. ΑἹ 
|| 15 βιατὰν ΑΟ --- βιοτὰν ΝΕ ΨΑΓΔΘ ΑΙ. --- βιωτὰν 7ε8..- βιατὸν ᾳ5 - 

βιατὰν καὶ Ῥ --- βιατὰν το]. (οὔίαπη 77» οαπὶ 6]. πιᾶγρ. βιητήν) [| 1554. νόον 

γ᾽ [δο}1{{Ὁμῖν'οΊσἽ (Τιῖο1.) Βο.» --- νῦν. Β. --- νόον. ΑΟΘ ΕΕΟΜΝΟΡΟ[ΒῚ 

ὈΥΧΖΡΔΘΞΗΣΩΦΩαλίέμπιποφογ ϑ' ἢ ΑἹ. πα. Βῦ.Ἐ [{ωΩἐξοὺ αοα --- ἐξ οὐ ΑΙ. 
--- ἐξ οὗ τ6}}. (οὔἴατι ΤΠ) [[Α3716 ϑέτιδος Β, []| γόνος οὐλία ΟἹ --- γόνος οὐλίω(ῳ) 
ΓῸ]], τη88. (οῦ Ο5) --- γοῦνος οὐ. ΜΙ. --- γ᾽ ἵνις οὐ. Βῖμ, --- γ᾽ οὐλίῳ γόνος 
Ητα.: Βὺ." --- υἱὸς οὐ, (Βδ.) Ητ. --- Θετιόγνητος οὐ. ὃν. -- βλαστὸς οὐ. 

Ηπι.3 --- γ᾽ ὄζος οὐ. Βα. --- είννος οὐ. ΑΒ. (πα ἰάθη οὔ ἴρβθ ἱποί4!) [[ νιν 
ΒΕΟΜΝΟΡΟΙΓΒΙΟΥΧΖΡΔΘΞΙΣΏαρΡρο ΑἹ. Βὸ." --- μιν Α.ΒΟΌ τεος. Εο.Ἔ 
|| οι. ἐν ΟὉ [|ὄ 77] παρηγ. Οτοέ Ἤ αδοὸ} [{-ξ78 ταξιοῖσϑαι ΝΡΕΌΧ -- εἴσϑαι 
Μ -- οὖσϑαι Α.ΒΙΟΙΒΕΕΘΟΘΥΖ ὙΠοπι. του. ΑἹ. Εο. [|ἕ 19 - βρότας 

Βὶ --- βρότους ΝΜ -- βρότου ΑΒ50 εἰς. (δαμασιβρότου Ἐ) [1] αἰχμῆς Οδο || 
8ῦ εὑρεσ. Α.ΟῈ),1:25 66,1 ΜΝ ΟΟΘΕΌΤΙ, 2 Υ ΧΖΡΔΘα ΠΣ ηιηοϑ' ος ΑἹ. 
(οατα Ἰομηπιαΐθ ὅο0ῃ. ἤθο. ἱπ Βο.) --- εὑρησ, [Β]ΕΕῚ) Ὁ» [δου ]νἈ{Πμ'ν΄ ο11[σ΄] 

Βο: ἢ (σατὰ Ἰοτητηδΐθ ὅ0ῃ. θο. ἰπ μ'ν --- εὐρησ. ἀφ [|| ἐναγεῖσϑαι ΓΔΕ 
ΘΙ -- ,ἀναγεῖσϑαί τε Α --- ἀναγεῖσϑαι [Β.0 εἰς. ΝΟΖΣ τοοο. ΑἹ. Βιο." 
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- 3 ᾿ “ τόλμα δὲ χαὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις 
Ψ τς -» 7 , » Ὁ "» ῳ. δᾧὃἘΒ 
ἕσποιτ᾽ αἰεί. ξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ᾽ ἦλθον 

1.25: } » , ο » ͵ὔ 

τιμαορος ᾿Ισϑμίαισι Λαμπρομώχρου μίτραις, ὅτ᾽ ἄμφο- 

τεροι κρώτήσαν 125 

7, ΝΜ 53.» ε , - " 
8ς μίαν ἔργον ἀν᾽ ἁμέραν. Στρ. ὃ. 

" 8 5 “ 5 ῪΨ , 
ἄλλαι δὲ δύ᾽ ἐν Κορίνθου πύλαις ἔγένοντ᾽ ἐπειτῶ “χώρμαι, 

κ Ὶ - ΕἸ ’ ᾿ 7 

ταὶ δὲ καὶ Νεμέας ᾿Ἐφαρμοστῳ κατὰ κολπον" 130 
2 ΝΜ " 3 “" - 3 3 

Ἄργει τ΄ ἐσχιεῖϑδε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ᾽ ἐν ᾿Αϑαναις" 
οἷον ἐν Μαραϑῶνι συλαϑεὶς ἀγενείων 135 

5 “Ὁ , "- 5» » ’ὔ 

90 μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ᾽ ἀργυρίιδεσσιν᾽ 
φῶτας δ᾽ ὀξυρεπεῖ δόλῳ 

ἀπτῶτι δαμάσσαις 

82 ἀμφιλαβὴς Ορ. [] 83 ἕποιτο ΜΝΓΔΘΙΣ (ΤΠΒομι.) Βς.1 --- ἕσποιτο 

[ΒΟ]ΡΘΕ ΕΡΕΘΟΙΒΙΌΥΧΖ τεὸς. Ηο.ἕ Βυ." -- ἔσποιτο ἘΔ. 7ο΄ --- ἕσποιτ᾽ 

αἰεὶ. Α (δαπὶ ϑὅςῃ. οἱ. διαπαντὸς) ορίΐπις. --- ἕσποιτο. αἰεὶ ΑἹ. { ξενία Α, 

- προξενία(ᾳ) Α[Β6] εἰς. {{ ἀρετά Α5Α, --- ἀρετῇ ἘΝΕ.6.0, --- ἀρετᾶ(4) 

ΑἸ[ΒΟΡΊΕΕΟΘΘ εἴς. ἢ τ᾽ ἥλυϑον ΑΒΙΟΘΕΕΟΜΝΟΡΟ ΕΓ ΥΧΖΡΓΔΘΗΣ 
ΑΙ. -- τ᾽ ἦλϑον 50}1 τεος. Βο." [1 84 ἰσϑμίαις Ο [{Ομίτραισιν Α (εὲ ἴῃ 
ϑ. ἢ. Α μίτραισι) [ῳ85 ἔργου ΑΘ,5.9 --- ἔργον τοὶ]. ((,.11) {|| ἀναμέραν ἘΪ ̓ς 

Ἐσ΄ - ἐν ἅμ. “ὴ --- ἀν᾽ ἡμ. θα ζ3η -- ἀν᾽ ἅμ. Α[ΒΟ]ΠΡΈΡ- εἰς, {|| 86 δύο 
ἐν ΒΗΕΕΕΟΜΟΡΟ.ΌΟΥΧΖΓΔΘΗΣ -- δύο, (οπι. ἐν) Ν᾽ --- δύ᾽ ἐν Α[Ο] 
τθος. ΑἹ. Βο. [| ἐγένοντο δ᾽ Ὁ --- ἐγένοντο Γίδερίας --- ἐγένοντ᾽ το]. [χάρμα 

Α-. (εε ϑ.ῃ. Α) {| 81 τὰ δὲ Α. (Α, τὰ δὲ 5[ τϑοῖθ σοϊδιατη ἐδ; Α.39. αθοῖ 
τάδε) --- ταὶ δὲ [ΒΟ] ΠΕῈ εἰς. [Κ΄ καὶ οπι. Μ 8... [88 ἔσχεϑε Α.Β.10} 

ΕΕΝΙ[ΡΊΟΥ Ζαπο[αψ]αν [τ. σ.] ΑἹ. Βο." -- ἔσχεσϑε Χ -- ἔσχετε Ὁ -- 

ἔχεσϑε α.οὖ, -- ἔχεϑε δ Ὁ -- ἔχεσθαι 0,ΒἘ --- ἔσχε ΕἸΜΓδοκῳϑ' 

μν'σ΄ --- ἔχε κε ΠΣ -- ἔχεσκε Δ -- ἔσχεσκε Θ [[ κῦρος ΗΟΚ, --- κῦδος 
τοὶ}. {| παῖδ᾽ 6. {{|||ἠάϑηήναις Γ ἡ Θεοᾳκοῦᾳ --- ἀϑάναις οπιη68 τ}}. {{ 89 οἷον 
(βἰης δ᾽) ΑΒ Ζν' Ηγ. --- οἷα δ᾽ ὅι. Οχ. --- οἷον δ᾽ ΒΙΟΊΒΕΕΘΙΛΠΝΟ 
ΡΟΟΟΥΧ ὙΤπμοιὶ. τοὶ]. τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ Βῦ.Ἐ (οαπὰ ὅ.ι. Β) [|{συληϑ. Ὁ -- 
συλληϑ. Ν -- σῦλ᾽ ἀνϑεὶς Δ". ἴῃ ΡΗ. ΧΥ͂Ι, 58, [| ἀγένειον ἔτ. οὔπὶ ἀγε- 
νείων ἰπποῖίϊπι Α --- ἀγενείων γ6}}. (πὶ ϑὅοῃ, ΑΒ) {|| 90 μένοι Ν᾿ || -δεσσι 
(δεσε Ρϑυς!) νεῖξ, ΤΠ ομ, --- δεσσιν τεοο. ΑἹ. Εο.Ἐ {{Ὄ09] ὀξυρεπεῖ Α.Β4.9 Ζ 
τθος. Βο." --- ὀξυερπεῖ ΜΟΘΟ,. ᾿ΕΠΟΥΧΓΔΘΑῊΗΣ ΑἹ. -- ὀξυρρεπεῖ ΒΟ. 
ΕΕΟΝΘ,. ΘΡφο || 92 δαμάσσαις ΒΡ. Η»." -- δαμάσαις (56 --- δαμά- 

σας ΑΙΜΠΕΥΧΙΔΙΘΑΠΣΙ[ἤληποφμίν ο΄ σ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ -- δαμάσσας ΒΡΟΡΟΕΒῸΝ 
ΟΡΟΌΖΓΣας απ] ΘΡ 8:1. Οχ. 
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7 ! ω -“ 

διήρχετο κύκλον ὁσσᾳ βοᾷ, 140 
Ε - ολ κ Α 7 ͵ δλ 

ὡραῖος ἔων καὶ καλος κωλλιστῶ τε βέξαις. 

95 τὼ δὲ Παῤῥασίῳ στρωτῷ ᾿Αὐπν δ΄. 

ϑαυμαστὸς ἐὼν φάνη Ζηνὸς ἀμφὶ πανώγυριν Λυκαίου, τΆ5 

καὶ ψυχρῶν ὅπότ᾽ εὐδιανὸν φώρμωκον αὐρᾶν 
Πελλάνᾳ φέρε" σύνδικος δ᾽ αὐτῷ ᾿Ιολάου 

τύμβος εἰναλία τ᾽ ᾿Ελευσὶς ἀγλαΐαισιν. τξο 

τοο τὸ δὲ φυῷ κρώτιστον ἅπαν" πολλοὶ δὲ διδωκταῖς 

ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος 

03 ὁσσα βοὰ ΑΠ)Θ6Ο,1 2 ΝΟΘ 8. ΤΠ) ΠΧ -- οὅσσᾳ βοᾷ Οφ ([Ὁ. οατῃ οἹ. 

Α φημῇ. σὺν τῇ) -- ὅσα βοὰ ΓΘΔΗΣ - ὅσσᾶ βοὰ Β -- ὅσσα βοᾶ Α,Ε. 

ἘΓΜΠΘΘ, ΡΟ ροῦ μ'νο΄ Βο. Ορ. --- ὅσσα βοᾷ Ζ -- ὅσσᾳ βοὰ 1 --- ὅσσα. 
βοὰ α --- ὅσσᾳ βοᾷ Θὺυ πο[α]γ [«]. τϑος.} ΑΙ. Βυ.Ἐ (οατὰ ὅ6ῃ. ΑΒ Οομῖπι. ΜΟβΟἢ. 

σ᾽οββίβααθ. ρ] αυϊταϊ8), [0ωῳ94 ὁραῖος αν ΠΟ ὧν ΓΔΗΣ --- ἐὼν ΑΙΒΟΊ]ΡΕ.Ὲ 

εἴς, [| κἄλλὸς α --- καλλὸς ῳ --- καλὸς γ0}}1. {{ω κάλλιστα δὲ ΝαοΟν (στα 

δὲ 4) [1] ρέξαις ΒΟΛῸ Ηγ." --- ῥέξας Ῥσ’ -- ῥέξας ΑΟΡ ΒΕ οἴο. {| 95 τᾶδε 
Α. --- ταδὲ Γ΄ [| παρασίῳ(ω) Β,ΟΙΔΊΘαγας Βο: Βν. Μτ. 8. --- παρρασσίω 

ρ΄. -- παρνασίω ο΄ --- παρρασία Ζ --- παρρασίῳ(ω) Α.ΒΟ εἰς. ΑἹ]. Ορ. 
δ 96. φάνη Ο {{ πανήγυριν ΑΒΕΒΟΟΘΗΕΧΖΙΔΘΗΣαδοίπιποχων 

(Μοβομ.) --- πανάγηριν Υ͂ -- πανάγυριν [(ἹΠ[Μ]Ν 1[9Ίμων' ο1σ (Το) 

ΑἹ]. οι {{| λυκέου ΔΘῦόο [|| 971 ψυχρὰν ΑΔ.) 6.5 ΜΙ ΝΆΟΤΙ ΧΑ Θες ΝΜ. (ουτη 
ϑοῃ. Β δὰ Νεϑῃ. Χ, 82) --- ψυχρὰν ΑΡΕ ΒΙΟἸΕΕ ΝΡΕ Ο[ΡΟΕΠΌΥΧΡΖΓΡΘνςο 

Σ εἷς. ΑἹ. Βο." 500 (σάτα ὅοῃ. δὰ ἢ..1.) [{ ὁππότ Β. {| αὖραν (Β6.ι. Β. 
δὰ Ν. Χ, 82) --- αὐρᾶν οπιπο8 Τ6}1. (οατὰ ὅ0ῃ. δᾶ ἢ. 1.) [{-Ρ 98 πέλανα Ρ -- 
πελάνα ἩΧο' (οαπὰ ὅθ, ΒΣ δα ἢ. 1. οὐ οατὰ ὅθῃ. ἢ δᾶ Ν. Χ, 82) --- πε- 

λάνᾳ  -- παλλάνα Ο -- πελλανᾳ Ζο 8ι." (ουπὶ ρ]. Ε; ἐν τῇ) --- πελλάνὰα 

ΑἸ ΒΙΟΘΕΚΟΓΜΊΙΝΌΝ Ὑμοπι. τθοο. ΑἹ. Το. Ἐ (θαμὰ ὅθ. Β δᾶ Ν. 1.1.) {{ φέρε] 

παρέχει (ὅ.. Β) Πο. δὰ Ν. 1. 1.) {{- αὐτοῦ οὐ αὐτῷ ᾿ἰαποίπι Β (αὐτοῦ [Ὁ. 

ὅοι. Β) --- αὐτῷ(ὦ) το}. [|[ἠΆ.99 ἐναλίά ΑΙΒΟΘΕΕ ΑΜ ΝΡΟΝ, ΘΟ ΒΌΥΧ 

ΓΔΘΑΗΣ ΑΙ. --- ἐνναλία Νες --- εἰναλέα Ζ τοςοο. Βο: [{ τ΄ ΟἸΏΠ65 ΤΩ58. 

Βο; ΑΙ: ΟΡ.Ἐ -- γ᾽ Βο. Βι. {|ΩΟἔλευσις α.Ὁ,Χ (οτα ᾿ϑ6μ. Ὃ) --- ἔλευσὲς 

γ6}1, [{ ἀγλαΐαισι μέμικται ΑΓΔΆΟΘΗΙΣ --- ἁλίαισι (2) μέμικται ΚΞ --- ἀγλαΐ- 
ἄισιν. μέμικται Ὡ ΑΙ. --- ἀγλαΐαισι ΒΟ ΘΟΜΝΟΡΟΕΒΥΧΖδροβ -- ἀγλαΐ- 

αισσι Ὁ ΕΠ -- ἀγλαΐεσι Τ' --- ἀγλαΐαισιν ἘΠ) τοῦς, Βο. [|[0Οῷ100 φυᾶι 
Υ͂ - φυὰ Α, -- φυᾷζ(ὰ) το}}. [{| κάρτιστον ϑῖη. (αποά ἀδέθηα! ροδβῖῦ; οἶ, 
δα Ὁ. ΧΙ, 178) --- κράτιστον ΟἴΏΠ68 τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ.Ἐ [{| πολὺ ΑἸΑ, (οι 
βαργα ἴῃ ἰοχίμ) --- πολλοὶ γὙ6]1, (οὐχ ραύαρηγ, ὅ.9ἢ. Α) 
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ἡ » 
ὠρουσαν ἀρέσϑλαι. 155 
Ν ᾿ “» ,ὔ 

ἄνευ δὲ ϑεοῦ σεσιγαμένον 
ΓῚ “ Ὁ 5 ἊΨ » 

οὐ σχαιοτερον χρὴμ εχαστον. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι 

τος ὁδῶν δδοὶ περαίτεραι, Ἔπ. δ΄. 
ἘΦ 3 5 “2 « ν ;ὔ μίω δ᾽ οὐχ, ἅπαντας ἄμμε ϑρέψει τόο 

,ὔ 7 Ἁ 

μελετῶ" σοφίαι μὲν “ 

αἰπειναί: τοῦτο δὲ προσφέρων αεϑλον, 
" " ΕΩΞ 
ὀρίγιον ἄρυσαι ϑαρσεων, 

΄ Ξ 

ττὸ τον ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγώμεν 
Ἵ “ πῖνχν » ἋΣ ͵ 

εὐχειρω, δεξιογυιον, δρῶντ᾽ ἀλκάν" 
οἵ υ.ὔ δ᾽ 5 -»Ὺ-΄-τὋὦἠ 5» 

Αἰαντεῖον τ᾽ ἐν δαιτὶ ειλιάδα νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν. 

102 ὠρουσαν ἀρέσϑαι Α ορἔπις (οοηϊ. Β5.2 οχ Ατὶβεᾶ, Π, 36 υδὶ αἷ- 

ρεῖσϑαι Ἰορίταγ) --- ὄρουσαν ἀνελέσϑαι ΒΟΘΕΕΟΜΝΟΡΟΒΠΥΧΓΔΘΑΙΣ 
-- ὠρουσαν ἑλέσϑαι Ο»ε} Ζ τεος, Βο.Ἐ {{-1083 ἄνευ δὲ Θεοῦ Α.[Β.10.0.Ε..6. 
[ΜΠΝ ΡΟ [Β]ΟΥΧΖΓΙΔ]Θ. ΠΣ δε] Π2[97ωνΊσΊ Κο." ΤΑ. (Ὀ1) Κν. 8». 
-- ἄνευθε ϑεοῦ (ἴπ πῸ}10 πι5.) Βῦ. --- ἄνευϑε δὲ ϑεοὺ ΒΟΠΕΩαπιπου Αἱ. {} 
103.34ᾳ. σεσιγαμένον γ᾽ οὐ ἐμ'ν'οσ (Το].) Ηο.Ἐ -- σεσιγαμένον οὐ Β -- 
σεσιγημένον οὐ Β, --- σεσιγαμένον οὐ ΑΟΘΕΕ.ΙΟ.ΜΝΟΡΟΙΒΠΌ.,Ρ.Χ. ΖΓΔΘ 

ΞΙΠΣΩΩαδοϊπιποφδαῃ (Μοβο}.) 9΄ 9 ΑἹ, Ητῃ. Βὸ." --- σεσιγαμένον ὡς 74. |} 

105 περαίτερα Α, --- περαίτεροι Ἐἰ --- περαίτεραι Α[ΒΟΠΊΕ' εἰς. [1 106 οὐχ᾽ 

ΑΡΕΕΟΥΘῳ || ἄμμε ΕἸΟΜΊΝΡΟΓ[ΡΊΟΙΒΊ]ΌΥΧΖη ὙΠοιη. τος, (ο᾽Ρο ἅμμε) 
ΑΙ. Βο.Ἐ (οαπὶ ὅθ. ΑΒ εἰς.) --- ἄμε Εἰ --- ᾽ἀμέρα Β (ρα βιρτὰ Πἰπ68πὶ) --- 
ἁμέρα Β, --- ἅμα εἶνε ἅμε Α -- ἅμα ΟΝ Δ.0Ζ ΟΥ̓ Ο.Ι, 104. ἢ ϑρέψοι 

Ὀ8 || 107 σοφίαι μὰν 8πι.Ἐ (π᾿ μα]}10 τη8.) --- σοφίας μὲν νίδς Βῦ.1 -- 
σοφίαι μὲν οτηπε8 τη58. ΑἹ. Ἐο.Ἐ Βὺ.2Ἐ {{|ῖ108 τοῦτον Ο --- - τοῦτο το}]. (Θἔϊατα 
Ορο 3) [! προφ. Α, (εξ ραγαρῆν. 59}. Α) --- προσφ. Α[ΒΟΠΊΕΕ εἰς. || ἀε- 

λον ΑΙΒΙΟΘΕΕΟΜΝΟΙΡ 0 ἘΠ ῚΟΥΧΖΓΔΘΗΣ Αἰ. Βα. --- ἄϑλον τεος. ΑἹ. 
Βο." {{|109 ὄρουσαι Α “-- ὥρουσαι Βε9 ΒΙΙΜΠΝ Βο: -- ὔριἶ σαι Βα (ργπιᾷ 

οἱ τοτγεῖα ᾿ἰΐοτα ππῃο Ῥουϊθγπητ) --- ὠρῦσαι ας ΒΡ (τος, τη.) --- ὥρυσαι ΟΠ ΕΕῸ 5 
ΟΡΟΓΒΊΟΥΧΖ ὙὩΤηοπι. τεοο. ΑἹ. δι. -- ὄρυσαι ΟΡ (τοο, τ.) --- ἄρυσαι 

(γάρυσαι) ΑἩ. ἱπ ΡΏ. ΧΥ͂Ι, ὅ4 [[[ὃἙϑΘαρρῶν π --- ϑαρσῶν αὐέϊπιοφαψ Θ᾽ 

(Μοβοὶ.) --- ϑαρσέων Α.[Β]0Π εἰς. (οπηποβ νοῖῖ. ΤΉοπν, Τηο].) 1} 110 ἀνέρα] 
ἄνδρα Α [|| δαιμονία(α) Α.ΞΒΟΘΕΕΟΑ ΜΝΟΙ[ΓΡΊΟΓ[Ε]ΠΥΧΖΓΔΘΗΣΒΞΩΩ Αἰ. 

Ητη. Βῦ.Ἐ (οατα ὅ.ῃ. Β οἱ ρὶ. Α) -- δαιμονέως τοοο. Εο.Ἐ {111 ὁρῶν τ᾿ Ηπι.3 
!| ἀλκὴν Ὁ {112 αἰάντειόν τ᾽ ἐν δαιτὶ ὀϊλιάδα νικῶν Α.Ο 5 ΠΕ (Ἐς άδι) 

6. ΝΜ (άδι) ΝΡΟ.Ἕ (ἀδαν ἰκῶν) 74 (70» ἀδαν) ΧΖ (ἀδᾳ) ΓΘΑΞΗΣ --- ἰὰ. (ξεὰ 

ἐλι.) ΒΟΥ Ας (Ερο ἄδανὴ ἘΦῈ Δ --- ἰἅ. (βεὰ ον δ᾽ ἐν οὐ ἰλι.) Οας (Ο»ς ἀδανῚ 

(Χ, δαὶ Β6ῃ. Χ) --- ἰἅ. (δε ὄν δ᾽ ἐν οἱ ἰολι.) Ὁ --- ἀιάντειον γ᾽ ἐν δαιτὶ οἰλιάδα 



ΟἸΥ͂ΜΡΤΑ ΙΧ. οΙ 

νικῶν Δ (ἰδέα 1)6.) --- αἰάντειόν τ᾽ ἐν δαιτὶ ὅς τ᾽ ἰλιάδα νικῶν ΩΩ ΑΙ. --- αἰάν- 

τεὸν γε δαιτὶ ὃς τ᾽ ὀϊλιάδα νικῶν αδοὶ ὃ ἤτον (1 3) σ΄ --- ἰἅ. (868 ἔλι.) ὁ ὃ ωγμ' 
ν)»ου΄ - ἰα, (564 νἱτἴοδβα ἐλιάκα) οκ --- ἰπ να 1606. πὶ. ὃς εἰολίδα ; ααϊά ἃ ργ. 

τὰ. {πουῖδ α. 1, --- αἰάντεόν τε δαιτὶ ὅς τ᾽ οἴο, αροἢ}8 [{Ὁ{ 4111 τος, 7] --- αἰάντειον 

γε δαιτὶ ὅς τ᾽ ἰλιάδα νικῶν Βο."Ἔ --- Αἰαντειόν γε δαίϑ᾽ ὃς Οἰλιάδα νικῶν ὅτ, --- 

14. (564 Αἰάντεόν γε) Οχ. --- ἰ4, (5864 Αἰάντεόν τε) Ηγ. Βο. --- Αἰάντεόν τ᾽ 

ἐν δαίϑ᾽ ὃς ᾿Ιλιάδα νικῶν Βῦ. ὮὈϊ. --- ἰά. (δε4 Οἰλιάδα) ΤῊ. --- Αἰάντεον τ᾽ 

ἐν δαιτὶ ὃς Οἰλιάδα νικῶν Ηπι.1 (δαιτὶ δς ΒΥ ε12Ζ651) --- Αἰαντέων ἐν δαιτὲ ᾿Ιλιάδα 

νικὼν Ηπη.3 (αα Ἐπτ, ἴρῃ. Α, 1127) --- ἰἅ. (564 δαιτὶ ὃς 5γη᾽Ζο5:) ΚΥ. --- 

14. (664 δαίϑ᾽ ὃς) ὅν. --- Αἴαν,τεον τε δαιτὶ, ᾿Ιλιάδα, νικῶν Ηπη.3 --- Αἰάν- 

τεὸν τ ἐν δαίϑ᾽ ὡς Ἰλιάδα νικῶν Βρ.3 --- ἰἅ. (564 Αἰαντέων) οοηϊ, Βα.2 --- 

Αἰάντεον Θ᾽ ὃς δαιτὶ Οἰλιάδα νικῶν Ηι. Βδροβαϊ ορπιοταχμαι ΠΙθγογατα βουϊρέα- 
ΤΆΤΩ ; τηδίογβ ἃηίθ Αἴαντ. ἱπίουραπούϊοπο ἰηγθοία, απᾶ8 ἱπγθηϊαν ἴῃ ΑΒΟΈΣΙ' 
ΟΝΟΡΟΥ͂Χ αἰϊΐδηαθ [[| ἐπὶ στεφ. 8 --- ἐπιστ. γαοραορ' --- ἐπεστ. τ6Ε]], 

͵ “" 

ΒαΡ ΒΟΥ, τέλος ἐφαρμοστου. ΠΕΟΘΒΤΌΝ --- τέλος τοὺ πρὸς ἐφάρμο- 
ν σ ͵ 

στον ἐπινικίου ὑμνου. Χ --- ὕμνου τέλος ἐφαρμόστου ὁπουντίου. μ'σ’ --- π0}1ἃ 
ΒΆΡβου. ἴῃ ΑΒΟᾺ εἰς. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ 1. 

ΑΓΉ ΣΙΔΑ 9, ΔΘΟΚΡΘ, ΕΠΙΔΕΈΦΥΡΙΘ, 
ΠΑΙΔῚ ΠΥΚΤΗΙ. 

ΘΊΓΤΟΡΒ 88. 
᾽ 

«“ῳ ῳῳ ὦ -- "» -- ἜΡΥΥΕΡ τἄγι 

ὡν αὐ ’ Ἁ, 
πο ν Ὁ τον δ ον θιυσνν 

Δ , ω 
᾿Ξ νη ῖν πόρνοι αὶ νυν, -ἰ σῆς πὴ δὲ νι Ἐν τὸ 

χ:--. 

Ὡς, αι ὧἂ ’ὔ ᾳ 
Ἐν πο α ὰν, πἰοσυσκνῆ--ς-- 

δ -- - , ῳ 
πα δ ὐν πο δν 

ἐπ. ὐνδϑιϑ ᾳῳ 
πο πα δ ΘΟ ΕΞ 

Ὦ ροάι. 

ἜΣ απ τ ρος ς- 
Ἁ 

ἌΡ 
δ ρΘΎ ας, τἀ δ᾽ πο ἀν δαΣ 

᾿ δε τὸ .- , ἘΠ 

- -μψψ «ῳῳ ι.τωοω-΄᾿ἦ᾽΄᾽ --, “͵͵ῴωω -- ττῦρΡ -- , -Ξἡἥὄ 

’ 
πὰ 

,ὔ ’ὔ 
ἌΣ ΌΨΨΟΝ οὐ τϑβεν ἀπ νὰ σον τον 

5 ’ὔ ῳ 
ΡΨ δ “ΝΡ 

’ὔ ῳ ες ΟΣ στε. 

,’ ῳ 
συ ΨΩ ΞΞΞ 

,ὔ ῳ 
πο πα ν᾿  Π  ος 

, , τὴς Ἦν ; .Ψ 
»ὐμμπὰὶ. ».. στ σαν Ξαρ.ν ἐς. δα δι- ἀν ταν  συῦι, ἡ σον 

ωὉὉ-ρς 

ΙΠ50Υ. Εδβῦὺ ἀθοϊπηὰπὴ ΟΔΙΤΏΘΗ ἴῃ Τη885. ΑἹ]. ο. ἢ --- πἀπαροϊπηπμ ἀρυᾶ 

Βὸ.Ἐ [{ ἀγ. λο. ἐπ. πύκτῃ. Α ΗΥ. Βα. --- ἀγ. λο. ἐπ. παιδὶ πύκτη. ΒΑΡΟ 

γΖιοΔΘΣαιζηαημ'σ' Βο. Βῦ.Ἐ --- ἀγ. λο. ἐπ. πύκτῃ παιδὶ, ΝῸ --- ἀγ. 
Ἁ , ἢ "» ͵ ᾿ ᾿ γ΄ 

παιδὶ λο. ἐπ. πύκτη. 1] --- ἀγ. λο. ἐπ. ἀρχεστράτου παιδὶ πύκτῃ. ΧΖρεΩαν 
. ͵ ᾿ 5 ͵ ΄ ᾽ » ει » ’ Η 

ὅς ΑἸ. --- ἰά, (βορὰ παιδὲ ἀρχ. πυ.) ν» --- ἀγησίδαμον υἱον ἀρχ. νικήσαντα ἐν 
πο, " 4 ἵ . ᾿ ͵ ᾿ ἘΝ’ δ 

ὀλυμπία. πὶ --- ἀγ. λο. ἐπ. ἀρχεστράτω (5816) κέλλητι νικήσαντι τὴν πβ ὀλυμ- 
- » , ᾽ ᾿ ͵ 

πιάδα ἘΡ --- ἀγ. λο. ἐπ. ΠΕ --- ἀγησιδαμῳ ο --- ἀγ. λο. παιδὶ πύχτῃ. Π 
’ " 

’ 3 “-", -ςΞἈ , τω 

Μοέτσγ. Ἐροάᾶ. Ὁ. οβέ {ε, “τ ὠῷ ὦ τ ὡλῦ ὦ ΠΧ τ τλ). --οῳὦ --- 

(εἴ. Βα.1 Β6.3) 



ΟἸΥΜΡΙΑ Χ. 93 

ΕΟ. )ὔ ’ 

Τὸν ᾿Ολυμπιονίκαν ἀνώγνωτε μοι Σ τρ. ὦ. 
τ ͵ δυ . 
Αρχιεστρώτου παῖδα ὡν, φραμοβ , 
5 “ ,ὔ μ “" 5 5 

ἐμὼς γεγρωπται. γλυκὺ γὰρ αὕτῳ μελος οφείλων επι- 
3 5, “- 5 32 " ᾿ ᾿ μ 

λέλαϑ᾽. ὦ Μοῖσ᾽, ἀλλὼ σὺ χαὶ ϑυγατηρ 5 
7 μ ΕΣ » Α 

᾿Αλαϑειώ Διος, ὄρ “χέρι 
2. ὦ Ὗ 

ς ἐρύκετον ψευδέων 
5 " 3 ͵] 
ἐνιπὼν ἀλιτόξενον. 

ς 2 ε “ 3 ’ 
ἔχαϑεν γὼρ ἐπελθὼν ὃ μέλλων “ιρόνος Αντ. α. 
τ ᾿ Αὐν ἐμὸν καταίσχχιυνε βαϑὺ «χρέος. το 

, 
“ Ν » δ 3 - 3 ) ] 3 
ὅμως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖαν ἔπιμομφὰν τόκος ὁπαδέεων. 

“ὝὝ »"» ε 7 

νῦν ψᾶφον ἑλισσομέναν 

2 ἀρχιστρ. ΑΧΙ -- ἀρχεστρ. τΕ}]. (οἴἴατη ὅ9ἢ, Α) [|| 83 ἡμᾶς ἀρο5 ἢ 
ΑἹ. --- ἀμᾶς ΜΙ. --- ἐμᾶς τ6}}. τη88. Βο.Ἐ (οὰπι βϑοῃ. οῦ οὐ Β66.) [| Ῥοβί 

(ποη δηΐ6) ὦ μοῖσ᾽ ἀἶδι. ΑΒΕ Ζσ' --- ἀπίβ (ποῃ ροβῦ) ὦ μοῖσ᾽ ἀἴδι. 7069 
αὐ οὐ ΟΝῸ] (οατα ὅοη. Α οὐ Βθο.) ΑἹ. Ηο. --- απόοσαθ ἴοοο Ομῖν» Ορ.Ἐ -- 
ποαῖτο ΠΕΘΘΣΠαρηφο' [| μοῖσα ἘΔῊΟΩ..9' --- μοῦσ᾽ ν» [| ἀλλὰ σὺ (οπι. 

καὶ) ΡΩΈΧΠ -- ἀλλὰ καὶ (οτα. σὺ) ας -- ἀλλὰ καὶ σὺ καὶ Τ' --- ἀλλὰ 

σὺ καὶ ΑΒΙΟΊΠΕΕΟ. εἰς. -- ἰὰ Ν᾽ καὶ ἀοϊοίαπι οὖ ταυβ8 ΒΌΡΥα ρῬΟβι ατη οϑύ 

[4 ἀλάϑ. οπιπθβ [ὀρθὰ Α5Θε -  ὀρϑᾶ(ᾳ) Αἱ οἴο. [{|0ὄ γεῖρα ὀρϑᾷ χ. 
ἐρ. ψευδέων οπιΐδδα Βιηῦ ἴῃ (5 οὖ ἴῃ Εὶ ροβὲ ἐνιπὰν ἀλιτόξενον ροβίτα [[ὃχειρὶ 

ΒΕΒΜΟΡΓΔΘ -- χερὶ ΑΟΠΙΟΡΊΝΟΠΥΧΖΗΣ τεοο. ΑἹ. Βο." ||] 5 ἐρυ- 
σατον αν [[ 6 ἐνιπὰν Χ.Ζε. [| ἁλιτόξενον Χ. --- ἀλιτοξένον ΘΑ --- ἀλι- 
τοξενον ΥὙΕ]]. (1π ἘΓ ἀηΐο ἀλ. ΡΊ6πθ ᾿πίουραποίππη 6580) --- ἀλιτοξένων ΜΙ. ] 
Ἶ ἕχαϑε ΑΒΕ. --- ἕκαϑεν Β,ΙΟΠΕ αὶ εἴς. --- ἔκαϑεν ΘΕΠ [|{| 8 ὑπελϑὼν Κ 

5018 ((0. 46) --- ἐπελϑὼν Α.Β. οἵα. (οατα 86. Μοῦ. οὐ Β6ς.) [| μέλλων] 

μέγας Ν« --- μέλων α [8 ἐμὸν ΑΒΟ ΒΕ ΕΒ ΟΙΝΟΡΟΓΕΊΟΥΧΖΓΔΘαΙΙ 
ΠΣΩΖζ4ς (σ΄ απ Α) ΑΙ. ὕτ. Βῦ.3Ἐ (οαπα βὅ6ῃ. ΑΒ εἰς.) --- εἰμὸν Μ - ἁμὸν 

ἀποαημ'ν' -- ἀμὸν ΘΡζρνοᾳο Βο.Ἐ [{ καταισχύνει ΑΒΟΘΕΒΟΙΠΜΝΟΡΟΒ, 
ὈΥ̓ΧΖΓΔΘΑΠΩ ΑἹ. (ουτα 568. ΑΒ εἰς. οἵ ρ]οβϑὶβ Ε)Ε' 81.) --- χατασχύνει 
Σ --- καταίσχυνε (ᾳιῃοα Βῦ. ἰοδία ἵΞῚ ,, ἈρῃοΒοοτα υἱάθίιγ “; ποη οΥθο) Βύ.Ἐ 

-- κατείσχυνε σ΄ -- κατήσχυνε αἰπιοηγ ΘῸ μ'νο΄ [τ. τ.] Βο. ΟΡ. (κατήσχυνε 

Βι.") στὰ ὅοῃ. Εθο. [|ἕ βραχὺ ΑἹ --- βαϑὺ Α5 εἰς. (οὰπὶ ὅθ, ΒΗ οἷς, οἵ 

5]. Ν' πολὺ) [| καταισχύνει ἔνον (ἐὺ) [{|9 ὁμῶς μ΄ {| δέ γε Δ, --- δὲ (δπο 
γε) Α οἴς. [{ὀξείαν Α [{ ἐπὶ μομφὴν Α --- ἐπὶ μομφὰν ΒΕΜΝΟΒΥΧΖΡΟΙΓΠ 

Σαν' ἢ -- ἐπιμομφὰν [Β]ΟὉ1,ΟΠ ΖρΡρο ΔΘαζηομ' [τ. ν.] ΑἹ. Βο.Ἐ {{τόκος ὁ πα- 
δῶν ΒΟΙ͂ρΡΒὶ -- - τόκος ϑνατὼν ΑΒΡΕΕΊΠΜΝΟΘΌΥΧΡΔΘΑΟΞΠΩΩ ΑΙ. -- 

τόχος ϑανατῶν Σ --- γε τόκος ϑνατῶν ΟΡΖ --- γε. (οπιῖθ5. τ. 9ν.) Βὶ - ὁ 



ο4 ΟΛΥΜΠΠΙΌΝΙΚΑΙ 1. 

“ »" Ι ε 

το ὅπᾳ κῦμα κατακλύσσει ῥέον, τς 
«“ κ ’ 

πᾷ τὲ χοινον λογον 
Λ 5 7 

φιλαν τίσομεν ἐς οιᾶριν. 

ὔ ) 3 , Ι “ 

νέμει γῶὼρ ᾿Ατρέκειω πόλις Λοχρῶν Ζεφυρίων, Ἔπ. «α΄. 
, , ’ 

μέλει τε σφισι Καλλιοπῶ 
τὰ Φὴ ἐἴ ΑΕ δὲ Κύ ᾿ Δ χὸ “β 

15. χαὶ χάλκεος Αρης. τρῶπε δὲ Κυχνειὼ μώχιὼ Καὶ ὑπερίϑιον 50 
“- ,ὔ Ι ἥ ὁ ΓΕ ΣΝ Ι » 

Ηραχλέα᾽ πυκτὰς δ᾽ ἐν ᾿Ολυμπιάδι νικῶν 
»Ὰ , ! 

Ιλᾳᾷ φερέτω “χιάριν 

τόκος ϑνατῶν ΘΡο -- ὀτόχος ἀνδρῶν α --- ὁ τόκος ἀνδρῶν ἐποηψμ'ν' ο΄ σ' [τ. τ.] 
Ηο. --- τόκος ὁ ϑνατῶν Ηπι.: --- τόχος ὀνάτωρ Ηπι.3Β0.3 ἘΞΠ|| ἐλισσομέναν 

ΟΙγν Χοοῦ ΖΓ Δ ΤΙΣο' --- ἑλισσομένην 6,.1Χ, 
10 ὅπα Α, (εἰ 8.1. ΑἸαΘδΔῳ --- ὅπως ΝΥ» (9]. ἰπ ΑΝΌΟα εἱς.) -- 

ὅπα ΒΟ εἴς. --- ὅπᾳ αῃ --- ὥσπερ 5]. Α -- καϑὰ ρ]. ΝῸΡ [{ κύματα 
Θαο ας [|| κατὰ κλύσει Α --- κατακλύσει ΑΙΒΡΕ ΕΟΙΝΝΡΟΒΌΥΧΖΓΔ 

Θε ΞΙΣΩΛίκηνηοφος σημ' ν΄ οἰ σ΄ (οατα ὅ6.. Υεῖ. οὐ Βδο.) --- κατακλύσειε Ὁ --- 
καταχλύση Ὁ --- καταχλύσσει ἀηΡ6Θ» ΑἹ. ἢο. ΟΡ. Βι. 8:.3Ἐ --- χατακλύζει 

Με. 8ι.1 ΡΙ. (ουπι 5οἢ. αϑυτη.) [{ 1] ὅπα τε (τὲ) ΑΟ.ΧΓ72Θ -- τόπα τε Χ 
-- ὅποτε Ζ --- ὅπα (βϑῖπε τε) ἘΞ , --- ὅπα τε (τὲ) ΒΟΌ εἰς. --- ὅπως 6]. 

Αφ 8]. -- ὅταν ο]. ΟΡ [| 12 τίσωμεν Ονρς [[ ἐς οαι. α. [18 νέμεται (Ὁ, 
-- γέμει (βἰπο γὰρ) Ρ᾽ -- νέμει γὰρ τῈ}}]. (εὲ Ο) [| ἀτρέκεια (άχ Ξαρτα) 
πόλις (ιν Βαρτα) Α -- ᾿άὰ τραχεῖα πόλις Α, (Ὀιάγπι.) --- ἀτρέχεια πόλιν 

ὅτ, - ἀτρέχεια πόλις ΑἸΕΕ.,"Ὲε -- ἀτρέκειαν πόλιν ΕἼ ΑΙ. --- ἀτρέκειαν 

πόλις Οὐ (ΕΞ) ΠΝΌΡΟΡΟ ἘΧ ΓΕ Θ5 (οὰπὶ ματα ὅθι. ΒΟΧ 41.) --- ἀτρέκεια 
πόλιν Α528Β.0 49 Ὲ,1Ὲ,36. ΘΔ. ΤΠ ΖΓ 1[Δ]ῚΘ Ὶ ΠΣ τοος. Εο.  (οατὰ ρατία ὅ. ἢ. 

ΑΒΙ εἰς.) 1 ἐπιζεφ. ΑΒΟΤ ΝΕ ΠΥ̓ΧΖΓΔΘΗ͂Σ -- ἐπὶ ζεφ. Μ' ΑΙ. --- ζεφ. 

(οπι. ἐπι) ΟΕ ΕΟ ΝΡΟΟΘΓΡῊ] τορος. οι || 14 μέλλει ΒΟΠΟΔΙΜ ΝΟΥ͂ 
ΧΠΣφακοο (οἴίαπι ἰπίου ὅ. ἢ. Α) --- μέλει ΑΕΕΡΟΓΡΟΗ]ΖΙΓΔΘΊαζηοα:»ς 
[}]υνΊ σ΄ [τ. ν.1 Α1. Βο. Ὁ {σφι Α.Ζ (θοὔαπι ἴθ ὅ.ι. Α) --- σφῖσι Ὁ -- 

σφίσι το}}. (οἴίαπι ἰηΐον. ὅθι, Α) |ὈὌ 15 χαλχειος Δ' {|υοὨὡτρέπε Σ (ουπῃ β]. 
εἰς τροπὴν ἔφερε) --- τράπεν ο’ --- τράπε Α[Β]ΟΓΌ]Ε.ΕΝ. εἰς. []| κυκνέα Α.Β. 

ΟΕ ΘΙ ΝΌΟΡΟ Ό.Χ. ΖΡΟΓΔΘΗ͂Σ --- κυκνάα Ν --- κυανέα Ζδϑ: --- χυχλεία 

ζδς -- χυχνεία (Νν 1. 6. Δ) [Υ̓ ὃ ποη ογθᾶο] αζΡρομοφμ'ν' οἰ [τ. τ.] ΑΙ. Βο.ἕ 

-- κύχνεια Ηπι.: Βὺ." --- κυκνέξα Ηπι.5 [| μάχη Α,ο΄κ. [|{χκαὶ μ. καὶ ἢ -- 

μ. (οπι. καὶ) ΕῈ --- μ. καὶ τοὶ]. (χὰὲ π΄ α) [{Ὄ10 ὀλυμπιονιχῶν Α --- ὀλυμ- 
πία νικῶν Βα ΟΝΡΕΟΡΟΉΣη --- ὀλυμπίαδι νιχῶν φν' --- ὀλυμπιάδει νικὼν αϑο Ὁ 

(δος -- ὀλυμπιάδι νικῶν ΠΕΒΟΙΠΔΠΝΟΥ Ὁ (δὲ βαρνα) ΥΧΖΙΓΔΘΊΠαροκομ' 

ο΄Βυτα [τ. γ.] Α1. Βο. {|| 11 ἴλᾳ(α) ΒΟΘΓΙζηοφημ'ν' ο’ [τ. γ.} ο.Σ (οαπὶ 

Θ.ἢ. Β πϑὶ οἴαπι ἴῃ Ῥυϊουὶ οοπιπιαΐο οβὺ ὁ ἴλας) --- ἵνα α --- ἰόλα Α.ΟΕΕ ΤΙ 

ΧΚΟΡΟΙΓΎΧΖΔΘΣ (οαπι ὅς}. Υοῦ. ὁ ἰόλας ἰπ γα]ρ. αδἱ ΤΠ ὁ ἰόλαος) --- 
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᾿Αγησίδωμος ὡς 
᾿Αχιλεῖ Πάτροκλος. 

20 ϑήξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷ ποτὶ 
ε ΕΑ “Ἢ ὃ ! 

πελώριον δρμάσαι κλέος ἄνηρ σεου σὺν πωλῶώμᾳ. 25 

“ 5 3, , "»" ͵) 

ἀπονον ὃ ἔλαβον χιώριμμω παῦροί τινες, σῷ, Β. 

ἔργων ν πάντων βιότῳ φάος. 
ὠγῶνω δ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι ϑέμιτες ὥρσαν, Διός, ὃν ἀρ- 

χιαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος 30 

25 βωμῶν ἑξάριϑμον ἐκτίσσωτο, 

(ὑλᾳ(α) (π᾿ πα]1ο πα8.) ὅθ. θα. ἴθ Βο. (ΟΡ.:), 564 101 χαοαπθ ἴῃ οοαᾷ, (αΐ 

ἴῃ μΎ ἴλας -- ἴλα --- ἴλᾳ Ιορίθαγ.) 
19 ἀχιλεῖ Α.ΒΕΟΙΓΠΝΡΟΡ[ΥΓῚΊΘαλψ]μ’ροο' [4]. γ.] Μυ. ὅτῃ.Ἐ (ουῦτῃ ὅ6ῃ. 

Β) -- ἀχιλλεῖ ΟΠ ΕΓ ΜΠΝΔΟΟΘ ΕΗ ΟΧΖΙΔΊΠΗΣλίηοφμ' δον ΑἸ. Βο. ΟΡ. Βι. 85. 
20 ϑηξαις ΑἸ ΒΟ ΟΔ. Βὺ." - ϑϑηήξας Α5ΟΘΕΒΟΙΓΜΠΝΟΡΟΡΡΟΒΌΥΧΖ 

Τόσα, του. ΑἹ. Βο. [|| δὲ καὶ ΑΟΕΒΕΟΙΜΝΑΟῦ ΟΡ 869 ΒΌΥ  ΧΖΓΔΘΕΙ͂Ι 
ΠΣ -- δὲ γε Υ» -- δέ κε [ΒΊΌΝΡε)ρς σϑοο. ΑἹ. Βο." [{{ φῦντ᾽ ΑΟΞ (ουτὰ 

9]. Α ἀναβλαστήσαντα) --- φύντ ΒΙΌ  Ναοφθεα.  οοᾶ. Υ οι.“ Ορ.ὰ Ηγ.Ἔ 

(εαπὶ ὅοι. ΒΟ εἴθ. τὸν φύντα πρὸς ἀρετὴν) --- φῶτ ΟΕΕΙΜΝΡΟΟΡΡΟΒ, 
ΠΥΧΖΓΔΘΙΣ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπι ρ]. οὐ ὅθῃ. Βθο. ἄνδρα οὐ τινά). 6 
ἄαῦῖνο οἵ, δα Ὁ. 1, 89. [| ἀρετὰ αν - - ἀρετα(ᾳ) τ0}}1. [| ποτὲ Α --- ποτὶ 
(, ποτὲ αὐ μ'ν) τ6}1. (οὰπα 56.) [2] ὅρμάσαι ΒΟΡΠΕΕΘ 5.) Βύ.Ἑ (οαχῃ 

56}. Υ 0.) -- ὁρμᾶσαι οὐ ὁρμᾶάσαι Ἰαῃουίπι Νὰ - ὁρμᾶσαι ΛΟΜΟΘΡΟΒΑΌΥ 
ΖΓΔΘΗΣ --- ὡρμᾶσαι Ὡ ΑἹ. --- ὅρμασε ΒΡ -- ὥρμασε, ΒαΡΝν Χαΐηοι 0] 

μ'Ῥογ'»Ῥε [τ γ.1 Βο." --- ὠρμασε τοῦδ δέος - ὥρμησε Ρ Ι κάλβιδες ΑΟ 

ΝΑ 0 --- παλάμγ(η)) ΠΣ --- παλαμᾳ(α) τΕ}]. (εὔαμη 56. Ο) [|| 22 δ᾽ ἔλαβε 
ΗΕ -- δ᾽ ἔλαβον. ΟΠΔΠ68 1611. [| παῦροι τινὲς (παῦροί τινε) ΑΒΟΝΟΌΡρ- τθοο. 
ΑΙ. Βο." -- - παῦρον τινὲς Θας --- τινὲς παῦροι ΒΕΒΟΙΝΡΟ ΟΥΧΖΡΔΘ 

ΠΣ [| 28 ἔργον 636 59 ᾿γκοῦ ΑἹ, Ηγ.2 Ἐ -- ἔργων ΑΒΙΟἸΡΕΕΘΡΟΙ[Μ]) 
ΝΟΡΩΙΗῚ ΤΌΥΧΖ ΓΙΔΊΘΕ [ΠῚΣ τος. Ἦμῃ. Βύ.Ἑ -- ἔργῳ Θ΄ 580115 [{ἐτέων 

προπάντων οοηϊ. ΒΡ. 6Χ ὅ6ῃ. Α (δ᾽ ἁπάντων τῶν ἐτῶν τοῦ βέου Ἰερίται) || 

βίω τὸ Α, --- βιώτω ΒΣΤ --- βοεέπῳ οϑο --- βιότῳ [ΒΟ]Ζμ’ν΄ Με." --- βιό. 

τω (ου 5ιρτὰ) Ο --- βιότω ΑΠΕΠ οἷς, [.ῳ24 ἐξαίρετον οπιη685 --- ἐξήριτον 

οοηϊ. Ηπι. {{| ϑέμιςες Α ([ι. οαπὶ ὅ.ἢ. Β) --- ϑέμιδες (6]. Α) Οχ. --- 9έ- 
μιτες τ6}1. Πσάματι Β.ΟΈΕΙ, 1 Ἐ᾽ Δ. [ἸΝ ο 9 Τ᾽. Χ ΖΙΔΊΣΑΟ ) αξροηοηαο ψμ’ν᾽ [4]. 

γ.7 ΑἹ. Βο." --- σήματι ΑΒ ΕΟ ΝΡΟΡΟΘ,ΡΟ ΗΘ 5 Σ 5 ζδοῃβῳρο -- μνημείῳ 

οἷ. Α -- σώματι Α1.,}..Εν, 2, ΝΑο 9 Ν,ΟΘ, 26 1792 17 ΧΓΘΊΤΕΣο' [| παρὰ Ἐ' [] 

2 βωμῶν ᾿ξξάριϑμον ἐκτ. (οπηϊδδα γοοα ἡρακλέης) Α (οὰπι οἷ. τῶν οὖ ἐξ βω- 
μῶν ἀριϑμὸν ἔχοντα αἀπδ6 οἰΐαπι ἴῃ Β6Π. Β Ἰοσππίαγ) --- βωμὸν ᾿ἑξάριϑμον 



οὔ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ Γ΄. 
κ᾿ ἢ 

ἐπεὶ Ποσειδάνιον 
, -- ἢ 

πέφνε Κτεατον ἀμύμονω, 

’ὔ 5 “ὕ ε 

πέφνε ὃ Εὐρυτον, ὡς Αὐγέαν λώτριον ᾽Αντ. β΄. - 
»γ 

αξχονϑ᾽ ἑχὼν μισϑὸν ὑπέρβιον 3ς 

40 πράσσοιτο, λόχμαισι δὲ δοχεύσαις ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε 
καὶ κείνους, Ἡρακλέης ἐφ᾽ ὁδῷ" 

ὅτι πρόσϑε ποτὲ Τιρύνθιον : 40 

ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν 
μυχοῖς ἥμενοι "Αλιδὸος 

ἐχτήσαϑ᾽ (ἐκτίσα 9᾽) ἡρακλέης ΟΝῸ --- βωμῷ(ὦ) ᾿ξξάριϑμον ἡραχλέης ἔκτ. Β. 
ΠΕῚΘ (πὰ Ε' ὃν βαριὰ βωμῶ οὕ ω βιρτὰ ἐξάριϑμον) --- βωμὸν ᾿ἑξάριϑμον 

ἡραχλέης ἐχτ. ἘΣ5ΈΒΙΜ (κλέος) ΡΟ ΧΖΓΔΘΑΞΗΣ ΑἹ. --- ἰά. (β64 
βωμων) ἘΣ --- 84 οτἸηϊββίοπθμη (βῖγ 6 ὑγαηβροβι ΠΟ η 61) γοοὶϑ ἡρακλέης Ρογποί 

οὔἴδιῃ ΕἸ,Ε᾽,Ο, 81. δὶ οϑδί ἐκτίσσατ᾽ (ἐχτίσσατο. Ἐ'.) ἐπεὶ ποσ. --- ἴῃ Α, οϑ8ῖ 

βωμῶν οἱ βωμὸν ἰαποίίπι εὐ ᾿ἑξάριϑμον --- βίη ἡρακλέος ἑξάριϑμον ἐκτ. ο (αὉ] 

γοχ ἑξάρ. δᾶ 1 ρογήπογα νἱάοθίατ) --- βίη ἡρακλέος ἐχτ. αὐξιτηφανθὺ μ'ν΄ ο΄ 
ΒΡ (10 1, 6. ΔΎ [τ υ7 Βο.Ἐ (π Ὑτῖο]. οατα ποῖα οὕτως ἄμεινον γράφεσθαι" 

βίη ἡρακλέος. οἱ γὰρ γράφοντες ἑτέρως οὐκ ὀρϑῶς γράφουσιν.) [{0Οῦ ᾿ἑξάρ. ΑΝ 
- ἐξάρ. Β. Οὐ. ἘΔ ΕΒ ΡΟ ΖΓ) ΘΑΠ ΑἹ. --- ἐξαριϑμὸν 7ιο. --- ἑξάρ, ΟνΡς 
ΘΕΡΟΟΙΟΡΟΓΡΔΣ -- ἑἕξωρ. Ξ [ἐκχτίσσατο ΑΒΕΕ.ΟΙ, ΥΔΘΠαίζο 

μΡε ο’ σ΄. [ἃ]. γ.1 ΑἹ, Μτ.Ἐ --- ἐχτίσσατ᾽ Ε,,6, --- ἐχτίσσετο Ζ -- ἐχτίσατο Ὁ 

ΓΠΡΟΕΌ.ΧΡΈΞΣ[λ]παν μι Βο, Ορ. Βκι. --- ἐχτίσαϑ᾽ ΟΡῸΝ --- ἐχτήσαϑ᾽ Ος 
Ο --- ἐκτήσατο ν’ 

26 ποσειδάνειον ΒΜΥ͂Χ --- ποσειδώνειον Φῇ --- ποσειδώνιον αἰρϊηυη ο ΓΘ Ὁ 

Β (Μοβο.) --- ποσσειδάνιον ἘΞ Ε' --- ποσειδάνιον ΛΟ [ΟἸ]ΝΌΟΓΡΊΟ ΓΤ] 
ΖΙΔΊΘΑΗΣμ'ν οἿσ ἈΪ]. Βο.Ὲ Ι: 21 χτεᾶτον γ8Α Ι 28 ΣΕ Ὁ - 

ὡς τοῦ, [[|αὐγέα Ἐς, Δα, ΜΟΟ,: Δ ὙΧΖΞΗΣ -- αὐγέαν ΑΒ.ΟΘΕΕ ανο 

ΠΊΝΟΓΡ 910,1». 1,2 ΓΓΔ]1ΊΘ τοος. ΑἹ. Βο.ἢἘ [|:29 ἀέκων Θ΄ Οκ0κς .-- ἀέκονθ᾽ Α 
ΒΟΡΘΕΕΘΙΠΜΝΟΡΟΡΟΓ[ ΒΊΟΥ ΧΖΡΓΔΘΞΙΣΩΏ ΑἹ. Ηγ." --- ἀκωνθ᾽ φᾶς --- 
ἄχκονϑ᾽ τϑος. πο, Ἐ || 30 λόχμῃσι Ορο --- λόχμαισί Νρο --- λόγχμ. Ναὰο ἢ ες 
Θ -- λέχμαισι Α(Β]0 Ἀν. 9 [Ὁ ἘῈ᾿ οἰς.] τϑος. ΑἹ. Βο.Ἐ {{Ά6-τ- σαῖς ΑΒΙι Βῦ." -- 
σὰς Α,Β500 εἰἴο. χλεονὰᾶν ΘΙΣ --- κλεανὼν Ν --- χλεωνῶν δος [} δάμα- 

σὲ Β --- δάμασεν ΕΖ -- δάμασσε Ῥ --- δάμασε το}1. [{|ὖὌ κάκ. Ζ 81. -- 
καχκ. ϑ8ι, --- κἀκ. τῸ]]. τη88. Αἱ. Βο.Ἐ -- καὶ κ. Βῦ. [{ωυεὨἁἡραχλῆς Εὶ { ὁδοῦ 

ΒΕ [1 3] πρόσϑεν ΟΝῸ --- πρόσϑε ΑΒ εἰς. [|| 32 αὐτοῦ ΔΘΠΕ -- αὐτ.. 

Σ -- αὐτὼ α --- αὐτῷ [Β]6 Ὁ] Ζανμ'ν’ ΑΙ. Βι." --α αὐτῷ ΑΟΠΕΕ εἰς. |} 

33 μυχοῖσιν 8ι. [|| ἅμμενον Ηο." (οροτάγαπι νἱ απ) --- ἅμενον ΒΩΘαδοῖϊ: 
ἴπυποψαμ'ν ο᾽σ’ ΑΙ. Ην. --- ἥμενον ΔΟΠΕΒΟΙΜΝΟΡΟΌΠΥΧΖΓΘΞΗΣ Βὺ.ἵ 
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Ἃ (- 7 ᾿ " " Ι 

Μολίονες ὑπερφίωλοι. καὶ μῶν ξενωπάώτας ἜΝ ῥ. 
-“Ν Α “ὕὔ 

5 Ἐπειῶν βασιλεὺς ὁπιϑεν 
3 ι τ ,“΄ τ΄ εὐι » ι 

οὐ πολλὸν ἰὸε πατρίδα πολυκτεανον ὑπὸ στερεῷ πύρι 45 
κν Ν " 5 ΕΣ ἵ Μἶ 

πλωγοαῖς τε σιδώρου βαϑυν εἰς δχιετὸν ἁτὰς 
ολ 7) ἰζοισαν ἑὼν πολιν. 

“ὦν Ν ΙΑ 

νεῖκος δὲ κρεσσονων 
2 9 ΡΒ 

40 ἄποσεσο) ὦπορον. 
ΑΥ σς-ν 5 7, « 

καὶ κεῖνος ἀβουλίᾳ ὕστατος 
ς ῇ Ε , ͵ 5. ΤΑ 5 4 ἢ 
ὥλωσιος ἀντώσαις “γωνωτον αἰπὺν οὐκ ἐξεφυγεν. 50 

ς 32 ξϑνα 5 7 γ “ ᾿ “ 

ὃ δ᾽ ἀρ᾽ ἐν Πίσᾳ ἐλσαις ὅλον τε στρατὸν ΣΡ ἡ: 

ἥμενον Δ -- ἔμενον ἢ --- (καϑεζόμενον ραγάρῃτ. Β εἰς, --- καϑήμενον 5]. 

ΑΕΝΟΡΏΩΝν' δ} οὰπα Οὐτμη. Μοβοῖι. --- διάγοντα 9]. Σσ΄) --- ἡμένω ΤῊ. --- 
ἥμενοι (Ηγ.) Βῦ.2Ἐ [ϊ[Δἀλ. ΑΒΕΕΤΡΊΟΓΕΙΓΔμνΊσΖνΡο Βο.Ἐ --- ἀλ. ΟΌΝ 
ΝΟΥ ΖεοοΘΙΣαϊηοηαηο --- 6 αὶ π. Ι. 

84 μολίωνες Α -- μολίοννες α --- μολιόνες Βο. [| ξειναπ. ΑΑΟΝ Δ ΝῸ 

- ἕεναπ. ΒΙΝρο εἰς, [|.85 ἐπ. βασ. Α[ΟἸΝΟΖ τϑοο. ΑἹ. Βο." --- βασ. ἐπ. 

ΒΙΌΚΕ ΟΙΟΟΥΧΖΓΔΘΑΗΣ [||] ὄπιϑεν οἱα.  [[Ἠ0-σϑὲν ΑΒ ΟΡΕΕΝ 

ΝΑΟΟΘΝΌΧΖΙΔΘΗΣϑδοζδοζηνποην' σ᾽ ΑἹ. Βο.ὰ Βγιπὶ --- 9ὲν ΒΡ[ΟἸΠΝΡΟ[ΡῚ 
αι Προ μ'ο191 Βο.Ἐ [|ἕ 308 οὐ πολλὸν οπι, ἢ [|| εἶδε ΑΒΟΘΕΒΌΜΟΟΥ 

ΧΡΓΔΘΗ͂Σ Αἱ. -- ἴδε ρον [Τ]Ν[ΡΊΟΓ[Β]Ζ τος. Βο. [|| στερρὼ ΝῸ [] 
31] πλαγαῖς οταῃθ5. [| σιδήρου Α[Β]Ο1,Ν.Ὸ Βο; --- σιδάρου [Β]Π ΕΕΤΟΡῚ 
ΟΙΕΙΌΓΥΧΊΖ Ὑποιῖι. τθος. ΑἹ, Βο. ἢ []| ἐς [Β]ΠΝΎῪ Βο; Οὐ. --- εἰς Α.[Β 

ΟἸΘΕΕ εἰο. [| ὀχητὸν 1, [ἄτης ΟΝΟΥ͂ -- ἄτα 1,269 --- ἄταις ο΄ -- 

ἅπας ἡ --- ἀτας ΑΒΠΕΕ οἷο. || 898 ἵζησαν 6 --- ’ΐζοισαν Α --- - ἴζ, ὉΟΥ͂ 

Ζῳγο' --- ἵζ, [ΒΟΊΕΕ' εἰς. [1 ἐὰν ΟΠ ΕΟ γαο'σ’ --- ξὰν Α[ΒΊΕΙΡΟ ' οἵο, {} 
80 τὲ αὖ. -- - δὲ Α.(ΒΙΟΙΒΕΚῸΟ εἰς. --- ραυαρηγ, β08. οί. γὰρ -- ΟοΙημι, 

Μοβοῃ. δὲ [[κρεισσόνων ΑΝΑΝ, Ζη --- χρεσόνων ΤΩ [|| 4] κἀκ. Ζ δι. 

-- κακ. 4 --- κἀχ. γ6]]. τηβϑ5. ΑἹ. Βο." -- καὶ κ, Βό.Ἐ [| ἀβουλίαις Α.ΒΟ. 

ΕΟ ΝΟΡΟ ΒΌΥΧ ΖΡΔΘΑΗΣ ΑἹ. Βο; Κγ. (ουμα οἷ. Σ᾽ ταῖς αὐτοῦ 
ἀφροσύυναιςὶ --- ἀβουλίᾳ(α) απο θυ μ'ν' ο΄ [τ- τ. Εο.» ((Ὁ. σαπα ὅθ. ΑΒΌ εἴς) 
Ι! ὕστερος ΤΠ 82 ἁλώσιμος Οὐ στο Μ ΟΡ --- ἀλώσιμος Ἐς ()Δο -- ἀλώω- 

σιος ΑΥ̓Χηογο' --- ἀλάσιος α -- ἁλώσιος Β9 (Ὁ ΠΕΡ ΕὈΡΟΠΠΝΟΤΙΖΙΓ]Δ 
ΘΙΣζφμν' [τ. τ] ΑΙ. Βο. [ἀντιάσας ΑΒΟΘΕΕΟΙΠΜΝΟΡΟΒΌΥΧΖΡ 
ΔΘΞΗΣΩΩ ΑἹ. -- ἀντήσας αἰηοη[αμ])μίν ο’ [σ΄ οὐ τ. γ.] Εο." --- ἀντάσαις 
Βὺ." 1 48 ὁ δ᾽ (ὅ5᾽) ΑΒ.ΟΠΕΟΙΜΠΝΟΩΘ. Ζαλο βηπουμ'ν' ο΄ σ' ΑΙ. Εο. Ορ. Βυ. 

-- ὁ δ᾽ ΒΟ ΠΘΣαρος Μι." --- ἡ. 1. 6 ΠΕΒΥ͂ΧΓΔΙΠΩ αἹΐδβαιο [ἀρ αὖ Χ. 
-- νὰ --- ἄρα Ὁ -- ἀρ᾽ Σ --- ἀρ᾽ τ0}1. [{ἐν] ἀν α [{ πίσσα(ᾳ) Ο.Οζ 

ΔΙοτάσηςαπ, Ριπάλτγ. Ἷ 



οϑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Γ΄. 

Δ “ Α Μ 

λώίαν τε πᾶσαν Διος ἄλκιμος 
εκ ων Ι Ἵ 

45 υἱὸς σταῦμᾶτο ζάϑεον ἄλσος πωτρὶ μεγίστῳ" περὶ δὲ 
» Α ω. 5 » -»“ὦὕμ7 

παάξαις Αλτιν μὲν ογὙ᾽ ἐν καϑ)ϑαρῷ 55 
ν΄. ὅλ ; , 

διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον 
"͵ 7 ͵ 

εαλῆκε δόρπου λύσιν, 
᾿ 2 » 

τιμλώσαις πορὸν Αλῴεου 

μετὰ δωδεκ᾽ ἀνώκτων ϑεῶν. καὶ πάγον ᾽Αντ. γ΄. 

ςο Κρόνου προξεφϑέγξατο" πρόσϑε γὰρ 6ο 
͵ τῷ Ὁ ΨΨ εὰ ᾿ "» ! 

νωνυμνος, ἂς Οἰνομώος ἄρχε: βρέχιετο πολλᾷ νιφάδι. 
“ » ͵ “ 

ταύτῳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ 

μ'νσ΄ -- πίσα(ᾳ) Α[Β]ΠΕΕ εἰς. [| ἔλσαις ΒΒ,: Βὺ." -- ἔασας Α (οιμὰ 

5]. συναγαγὼν) --- ἕλσας ΠΜΠΝΟΥ͂ ὃ Ζηο Βο. Ορ. Β΄. -- ἕσας τ --- ἔλσας Ο 
ΠῈ.Ε Ο. ΡΊ0.ΕΤΙΧΙΓΔΊΘΙΗΣακῳμ'ν'ο’ [τ. γ.] 41. Μι.Σ {{|δλον] ἕλον Θ᾽ {} 

ὅλον τε οπι. Π [] τε οὔι. (ἼΝΟΘ, --- ποπ οπι. ΑΒ (τε) ΘΕΟΥ εἰς. 

44 λαίαν Β --- λαΐαν ΑΟΌΕΕΟΑ ΝΟΘΕΗΠΥΧΖΙΓΘΑ ΠΡ --- λαίαν ἴ, 

(ἰοβϑίς 1)6.) Ῥ ((θβϑίθ Κγ.) Δ ((οβϑίβ 1)6.) Βὺ.Ἐ (ἢ πὰ11}0 τὴ5. ααθπὶ ἴρ86 ἴῃ- 

Βροχὶ) --- ἅς Μ η.]. -- λείαν 5» Ζ5 --- λεῖαν ῬεῖΘν αἴηφ μ'ν'ο [4]. τ.] 

ΑΙ. -- λειάν ο (εἴ, ἨδδγοΒ.) --- λεῖαν Βο. --- ὙΠΟ]. ποῖ, λεῖαν γράφε καὶ 

μὴ λαΐαν διὰ τὸ μέτρον. --- λᾷαν ΔΗ." [[ἄλκ. Υ ΑΙ]. || 458 σταϑμᾶ τε 

Α,α --- σταϑμᾶ τε τὸ Ε᾿, --- σταϑμᾶ τὸ Ε', -- σταϑμεῖτο (2 --- σταϑμᾶτο 
γ611. (εὐ ΑΒ ΈΘ,πο4) [} ζάϑιον ΠΟ Σ Ι ἅλσος Ο. --- ἄλσος Α.0 -- ἄλσος 

Α[ΒΊΠΕ.ΕΙ. εἰς. [|| μεγίστωι. ψ {| πάξαις Α,Β.}) Ηγ." -- πάξας ΛΟ ῚῈΕ. 
6. ὀΐε. {{ ἄλιν Οπαδοὶ (ν. 1. ἀραᾷ Ψεῖ. 56ῃ. ἔτ, ἀπίψαα να]σ. ἀπο Αὐϊβίο- 
ἀογαυτη) --- ἀλτιν [ΒΉ᾽]0.Θὺ ἀροφεμοαν Μι. --- ἀλτι ᾳ --- ἀλτι ΟΔς -- ἀλ- 

πιν Ἐὶ, -- ἄλτιν Α.ΒΙΟ ἘῈ. ΤΠ ΜΠΝΟΡΟ[ΡΕ]ΌΥ͂Χ. ΖΓ ΔΙΊΘΑ ΠΣ μ'ν' [τ. νυ] 
ΑΙ. Ηο. Βτυ. Ορ. δι. ([φοῦο Αὐϊβιοαθυὶ, ΓΘ ΡΌ1η18, ΤΠ] ΟΏ γ811 Δ ογαπηα πο ἀραα 0}. 

ΑΒ εἴς.) {{ ὅ δ᾽ (ὁ δ᾽) Οαλοδοίπιοφ(ϑ' 3) --- δ᾽ γ᾽ τῈ}}. (οαπι ἀρο η) [| 46 τὸ 
δ᾽ ἐν ΟΟᾺὨ (ουπι ὅοῃ. [Π) -- τό γε φρο --- τό δὲ γ6}]. (οὔαπι (,449}) [{ 4θ 5ᾳ. δά- 
πεδον ϑῆχε ΑΒΟΠΕΕΟΙΜΝΟΡΟΕΌΥΧΖΓΔΘΗΣ Αἱ. (οαπι ὅςι. Τ| --- οβὲ 
οἴἴατη ἵπ Ἰομηπιαίθ δάπεδον ἴῃ ΟΕΕΝΟΥΧ 841.) --- πέδον ἔϑηκε αἰηποφυμ'ν' ο΄ 

[τ τ] ἢο.Ἐ || 48 τιμάσαις Α.ΒΒ,18,201}) Βὺ." --- τιμάσας Ο5 ΕΕῸ οἴο. 
- ἀγάλλων Ηπι. [| πόρον] ποτὲ ἢ, Ι ἀλφεοῦ οπιποβ [| 490 δώδεκα δ᾽ ἢ 

-- δώδεκα ἢ δωδεκ᾽ ΟἸηπο8. ΓΟ]].  ἀϑανάτων ΟὙ ΝΟ --- ἀανκτων [Α1]8Β. 

Οὐ οἷο. [50 πρόσϑεν Σ 51 νώνυμον ΑΒΕ ΛΟ ΜΝΟΡΟΓΠΥΧΡΓΔΘΞΙΗ͂Σ 

ΑΙ. (Βὅ.) (ουπι α]. ἀνώνυμον ἰπ ΑΝΘῚΣ οὐ ἀχλεὲς Θ5 χιδθ οἰϊαπι 'ἰπ ὅ9ἢ. 

ὙΠοπι. ᾿μνθηλιηδαγ.) --- νώνυμος ΟΠ ΡΟ 7. ΡΩΗΖοο’ [«]. γ.] Πο." (δια 

Ρ]. ἀνώνυμος ἴῃ ΕΤῚ) -- νώνυμνος αἤιἤηιηᾳ[“]γμ'νΊ σ΄] ΠΥ." (οαπὶ Οὐοπιπι, 

Μοβοῖν.) ---- νώνυμνον ϑο. ΤΠομα, (1. 6. νωνύμνως) [|[0ὖ ας Α (ουπι ρα]. ἕως) --- 

νον»: 



ΟΙΥ̓ΜΡΙΑ Χ. 99 
"7 Ν “ -“ ᾿ 

παρεσταν μὲν ὥρὼ Μοιραι σχεδὸν ός 
« ΟῚ 5» 7] ’ 

ο τ΄ ἐξελεγχν μόνος 
3 ͵ ἈΠ ἢ 
ἀλάϑειαν ἐτήτυμον 

Ἔπ. γ. 
“ Α ᾿ λ 51 “ , 

55 χρόνος. τὸ δὲ σαάφανες ἰὼν πορσω χατεφρᾶσεν, 
ς “ 

ὅπᾳ τὰν πολέμοιο δόσιν 
5 “ ὦ » 
ὠκρόϑινω διελὼν ἐϑυε, καὶ πενταετηρίὃ σπὼς ὥρώ 70 
ἡ ς 3 “ ( 
εστάσεν ἑορτῶν σὺν ᾿Ολυμπιάδι πρωταᾷ 

ἧς ἀποηαῃ --- ἧς ἘΠ10 - ὡς τ0]1. γοϑίῤ. ὙΠοῖη. ΤΟΙ. (ουμα 9]. πόλεως Ν 
ἧς οἱ ἥστινος χώρας Ζ χώρας Θυμν' ἕως Ε) { ἃς νώνυμος ΒΕ ρχεν Α 

ἐμ'ν᾽ο'σ΄ Ἀο. Ορ. Βιε. -- ἄρχεν 2) ΑΙ. --- ἄρχε ΟΖ --- ἦρχε 59 --- ἀρχε [Β] 

Ονρο Βα Π]ΜΝΙΡΊΩ.ΒΌΓΥΧΊ] ὙΠοπι. Μοβοι. Μι. [{ βρέχετο δὲ πολλὰ 

νο -- κ'πθ δὲ τ6}1. (οὐ 59) [{| πολλὰ ο’ ΑἹ. [{ταὐτᾳ(α) δ᾽ ἐν Β.ΟΡΟὮΕ,. 
ΤΝΊΟΡΟΙΓ[Β]Ζαβολαμ'νΊσ] Βο.Ἐ --- ταύτη δ᾽ ἐν Ααροᾳ --- ταύτη τ᾽ ἐν ἴ, -- 

ταῦτη ὃ ἐν ανῦ -- ταῦτα δ᾽ ἐν (460. 6α Χιπογο ΑἹ]. --- τῶι τ᾽ ἐν Υ 
-- ταῦτ ἐν ΜΥ͂ --- ταῦτϑ᾽ ἐν Γ΄ -- ταῦϑ᾽ ἐν ΔΘΗ͂Σ (1 Θ οὑπὶ 6]. 

ἐνταῦϑα κατὰ συγκοπὴν) [] τελευτᾷ(ἃ) Α,ΟἼ 5. ΕΠ ἘΣ ΝΟ Δ. 18... τελευτῇ 

Ο, --- τελετῇ ὁ --- τελετά Ὁ --- τελεταᾷ(ὰ) Α[ΒΊΕΕΡο εἴα, 

52 ἀρ 0») --- ἀρ ΟΜΟΥ͂ΧΓ -- αἱ Βὶ --- ἀρα Ν.0 --- ἀρ ΝΡ« (ουπὶ 
5]. δαὶ) --- οὔ. ἀρα ΠΣ -- ἄρα Δ[ΒΟ]ΠΈῈΠ οἰο. [|ἕ μοῦσαι Ν [58 ὁ τ᾽] 

ὁ ΤᾺ -- τ ΜΝ “- ρ,τ ΒΥ͂ΧΖα - ὅ. τε δ Ν || μένος ΓΊΘΟΈΠΙΣ -- 

-- νομὸς Ομ -- μόνος ΤῸ]], (οὑ Γ5Θ᾽ ΠΕ)ὴ [|Ο5854 ἀληϑ. Αὔες -- ἀλαϑ. 
ΒΟΡΟ. οἴο. [{ ἐτήτυμος ΧΡΖι [| 55 τὸ δ᾽ ἐσ ἀφανὲς ΟΕ ΟΞ ΝΙΟΙΠ 

ΑἹ. (δι πα! ποῦ Αρροπᾶ. ὅτὸν. 77.) --- τὸ δ᾽ (τό δ᾽) ἐσαφανὲς Υ͂. --- τὸ δὲ 

σαφὲς Χῳ - τὸ δὲ σαφανὲς ΑΒ. ΟῚ αΙ ΓΜΡΊΟ[Β]Χ,ΖΓ[ΔΊΘΣ τορος. Πο." 
(οὰπὶ 9]. σαφὲς ἴῃ τη8}018) --- πἰγασααπθ ἴῃ ὅοῃ. Μοῦ, οὐ αι. [} πρόσω 

ΑΒ. ΟΡ Ρο ΕΒΟΙΙΝΟΡΦΕΌΥΧΖΓΔΗΣ ΑἹ. (οαπι Β510Ρ. 1.1.) --- πόρσω Θ 

-- πόρσω Ποοῦ τροοὶ Βο." [[ὀΟὃῦὃ - ζεν  -- σεν γ6}. [{ώ56 ὅπα. Α --- ὁπα 
θά -- εὅπᾶ Β - οὅπα (ὅπα) το}]. (ὅπᾳ “Ὁ) ---- οἱ. ΟΝ Α ὅπου αἱ. Νὺ 
ὅπως || τὴν Ο. -- τὰν [Α]8Β οἷο. πολέμοιο ΑΡ6Β.[ΟἸΠΕ. Ια α, ΜΝ 

ΟΙΡΩΕΊΥΧΖΙΤΓΡΟ[ΔΊΘΗΣΩαν ΑἹ. ὅπ. -- πολέμιος Αοῦ ας --- πολέμιον 

Ε) --- πολέμου α,1}:σ΄ --- πολέμου δὲ αλοδοϊηνποαν δ΄ μ'ν' ο΄ Πο." (Θατπη Οὐτημι. 
ΜΟοΒΟῈ.) --- πολέμου γε αλο []| 51 ἀκροθίνια Εἰ --- ἀκρόϑυνα Ὦ --- ἀκρό- 
ϑινα ΑἰΒΟΊΕΝΟ εἴθ. (ἢ Τυῖοὶ. ἀχρόϑῖνα οαπὶ ρ]. οὔποθ βίρῃαία (ΜΟΒ0}.) 
ἀντὶ μιὰς συλλαβὴς) [| ἔϑυεν, Α -- ἔϑυε. ΒΕΕΝΌΥ 1ἱ. Βο. Βι. Μι. -- ἔϑυε, 

Ζθανῃ ΑἹ. Ορ. δι." -- ἔϑυε [ΟἹ 6 ΟΦ «μ Βύ" - τήρει δ᾽ ΤΣ [!} ὅπου 
Οἱ .--- ὅπως ΑΘ εἴο. Ι ἀρ᾽ ΑΟΒγ Ζανο  -- ἀρ᾽ ΝΡροῸ (ΝἊς ἄρα στ.) -- 

ἄρεα ΜΙ - ἀρα [ΒΊ]ΕΠ᾿ οἴ. {{| ἔστ. Εἰ [[ἠ - σὰν ΟκοΖαοο [| - τὴν ΟΧ. Ι! 
σὺν ΑΒΟΘΕΕΑΝΟΡΟΙΕΙΟΥΧΖΓΙΔΞΗΣ Βύ.Ἐ -- ἃ ΤῊΝ Θ π.1. -- ἐν αζ 

γύξι: 



ΙΟ0Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑ͂Ὶ Τ΄. 

νικωφορίαισί 1ε. 

6ο τίς δὴ ποταίνιον 

ἔλαχε στέφανον 

οκείρεσσι ποσὶν τε καὶ ἅρματι, 
7 » , εν " “ 

ὥγωνιον ἐν δοξαὰ ϑέμενος εὖχος, ἔργων καϑελων: 75 

, ᾿ , ᾿ “ “ 

σταδίου μὲν ἀρίστευσεν εὐθὺν τόνον Στρ. ὃ. 
Α , »"» ε 7 

ὅς ποσσι τρέχων πῶώϊις ὁ Λικυμνίου 
» ἥ Ξ- δι , ᾿ 39 , ες Χ 

Οἰωνος" κεν δὲ Μιδ΄χϑεν στρατὸν ἐλαύνων" ὃ δὲ πάλᾳ 
, δ , 

κυδαίνων Ἔσιεμος Τεγέαν" 8ο 

πο Πυἱν' ον [τ΄ τ] ΑἹ. Βο.Ἐ [0 πρῶτος ΒΞΥε --- πρῶτα ΒΕΔ ΟΡ Θ. 

Ἰβο,σ' -- πρωτα(α) ΔΟ εἴο. 

59 νικηφ. ΑΤΙΝ -- νιχαφ. Α, εἰς. [| 00 τὶς Οιληφα 92 ΑἹ. [}[υπρω- 

ταίνιον ΤΠ (οὰπι ϑὅοῃ. Οογπλ.) --- ποταίνιον Β (οἴ. ὅοἢ!. αεῖται. Ρ. ΧΧΙΠΠ) --- 
ποταίνιον Α. εἰς. [6] ἔλαχε ΑΒΙΟΙΒΕΕΟΙΠΜΝΟΌΠΥΖΙΔΘΞΠΣΩΩ  οοά. 

Ψιοί. “ΑἹ. Ηπι. Βῦ.Ἐ (οὰπι ὅς. Υ οἱ.) --- ἔλαβε ΒΙΞΡΟΗΧ -- γε λάχε αἉ 

ἤποόφῃθὸὺ μ'ν' ο΄ [τ. τ. Βο.Ὁ --- τ᾿ ἔλαχε αν [| θῶ -εσι ΟΘΕΜΝΟΖΓν “-- 

εσσι Α[Β]ΕἸ εἴς. [[ς5ποσίν Ἐ' τοος. Βο.Ἐ --- ποσσί Ν --- ποσί το]]. νοίξ. 
ΤΠομ. ΑΙ. {| ἅρμασιν Β τορος. (ἄρμ. ο7 Βο." -- ἅρμασι ΓΡΟΩ͂Σ -- ἄρματι 

ΑΟΡΕΕΟΙΔΙΝΟΡΟΓ[ΕΙΌΥΧΖΙΔΔΘΑΞΙΙ. οοα. Ψιοί.“ ΑἹ. Βὺ.5 (οαπὰ 50}. 
ΑΒ εἴς) | 868 ἔνδοξα Α. (εὲ ὅθ. Α) -- ἐν δόξαίᾳ α) ΒΟ ΔΟΟΥ ὁ τοοο. 
Ἐο.Ἐ --- ἐν δόξη Ο --- δόξαν (οπι. ἐν) ΜΙ --- ἐν, δόξαν Ὁ -- ἐν δόξαν ΡΞ (ἕν 3) 

Σ --- ἐνδόξαν ΠΈΡΙ ΝΗΡ ΧΡ ΖΙΓΔΘΠΩ ΑΙ. (οαπι ρ[. τιμὴν ἴῃ ΘΣ) --- ΤτῖοΙ. 
Ἷ 

ποῦ. οἱ γράφοντες ἐνδόξαν οὐ χαλῶς γραφουσιν. [| 64 στάδιον μ. ἃ, εὐϑῦτο.- 
΄ ᾽ 

νον ΟἸΠ685 Πη38, (εὐθύυπονον Χαοη) ΔΑ]. Ηο. (οαπὶ ὅ0ἢ. εὐ αἱ --- ἰᾷ. (βϑᾶ 
͵ Ἂ- 5» 2 λ Γ΄ “. : 

εὐϑυδρομον) ὅτι. Οχ. --- σταδίου μ. ἀ. εὐϑὺυν πόνον Ηπι. Βῦ.1 --- ἰἅ, (5θ 
ν ᾿ ͵ .“- "» ᾿ ᾿ Ἷ ͵ 

εὐϑὺυν τονον) ΤῊ. Βὺ.3 Ἐ --- σταδιον μ. ἀ.. εὐϑὺυν τονον Βρ.3 --- στάδιον μ. 

ἃ. εὐθύτονον ἂν (ἀμ) (εἴ, Ο. ΥἼΠΙ, ὅ4. 5.ἢ. Ψεῖ. διαδραμὼν, 564 ἴδ] Β ὃρα- 
μὼν 5ἴπε δια) δὐϑὶ βοϊαια 88 ποσὶ ΟΟΝΟΟΖΙΘΈπανο' πὶ. -- ποσσὶ 
Α[ΒΙΕΕῸ εἴς. [66 ἴχε ΑΞ -- ἵχε Β.Ο0ἢ -- ἴχε ΕΟ ΡΟΟΥ͂ ΧΖΓΣ Αἱ. 
- ἶκε ΔΘΑΠ -- ἧκε ΜΒΥ 9Θνηο΄ -- κεν ΠΕ Βὺ." -- ἵχεν ΝΟ κοῦ -- 

ἧκεν αἴπομ'ν' [τ. τ.] Βο." [{|0 μηδεάϑεν Α. --. μηδέαϑθεν 1,8. Νροφρο Βο. --- 
μηδίαϑεν Μ --- μιδίαϑεν Ζ --- μαδέαϑεν ΒΓ. --- μαδίαϑεν ΟΡῬΟΧ (δὰπὶ 
6]. Ον μηδείας) --- μιδέαϑε ΒΟ κο9 --- μιδέαϑεν ΟὙ ΘΕΕῸΟ εἴς. ΑἹ. Ορ.Ἐ 

(οαπι αἱ. α μιδέας) --- θ6Β. Α ἀπὸ μηδίας οἱ ἀπὸ μηδεάων || στρατὸς Ζὶ 
[[{| πάλη Α --- πάλαι Ὁ. --- πάλῃ φὶ --- πάλα(ᾳ) τοῖ!. [{Η τέγαιαν ΡΟΩΕΌΥ͂Χ 

-- τέγεὰν Α -- τεγεαν (6 -- τεγέαν Νεο0Ζ Βὺῦ.3 Ἐ --- τέγεαν ΒΙΟΡΏΕΕ 

σΙ ΠΝΡς ὙΠοπα. τοος, ΑἹ. Ἀο.Ἐ 



ΟἸΥΜΡΙΑ Χ. ΙΟΙ 

Ἷ ΕΝ ι -“ 7 

Δορυκλος ὃ εφερε πυγμῶς τελος, 
᾿Ψ ᾿ 
Τίρυνϑα ναίων πολιν" 
5 Ὁ 7 

ἀν᾽ ἵπποισι δὲ τέτρασιν 

3. ΓΩΛ , Ῥω ἐν ] 7, 

γο ἀπὸ Μαντινέῶς σῶμ᾽ ᾿Αλιρρωσιου" ἐαρα. ὁ. 
Μἷ ! “7 Μ 
ὥκοντι Φραστωρ ἐλᾶσε σχοπον" ὃς 

»" δ᾿ Α Μ ,ὔ 7ὔ 7 “ " 

μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε πέτρῳ “ιέρω κυχλώσαις ὑπὲρ 
ς μ“ 7 

ὡπαντων, καὶ συμμωχιίω ϑόρυβον 

61] δ᾽ ἔφερε π. τ. Α[Π ΝΟ Βὺ.Ἐ --- δ᾽ ἔφερεν π. τ. Ο --- δὲ φέρε 
ἀπο π. τ. Β -- δὲ φέρε π. τ. ΠΟΜΡΟΕΌΥΧΖΑΟΓΔΘΞΗΣΩ -- δὲ φέρεν 

π. τ. ἘΒ ΖΡοφΩ ΑἹ. -- δὲ τέλος π. φέρε αὔηοφμ'ν' [τ. τ.] Βο.Ἐ [] γοῖρᾶ 
πυγμὰς ἀϑᾷᾳι8 84 τέτρασιν οἸηΐδθα ἰπ ΦῬῃ [|| 698 ἀνίπτοισι καὶ τέτρ. Α (ἐν 
βαριὰ ἀν) --- ἀνίπτοισι δὲ τέτρ. Α, --- ἀν᾽ ἵπποισιν τέτρ. (οτηΐ580 δὲ) Ἐ' --- 
ἀν᾽ ἵπποισι τέτρ. (οτη. δὲ) ΕἸ --- ἀνίπποισι τέτρ, 63, --ἶ ἀν᾽ ἵπποις τέτρ. Β',2 

ἈΠ αἰ 3. υ00ἢ νἢ Ω 1 ψ: 9.5. γ᾽ Ἁ , ΑΥὉ» ἡ“ 5 ω ᾿ , 

-- ἐφ᾽ ἵπποις δὲ τέτρ. Π',1 --- ἀν ἵπποις δὲ τέτρ. ἔμν σ΄ --- ἐν ἵπποισι δὲ τέτρ. 
ς Ἂ ΄ 

ΟνΘ βαβοῦῳ Μγν. ὅ:. -- - ἀνέπποισι δὲ τέτρ. 66,1 --- ἀν᾽ (ἀν, ἀν) ἵπποισι δὲ 

τέτρ. Β. 8 0,0 εἴς. ΑἹ. Βο. Ορ. Βε. δ." || 10. σὰμ᾽ ἁλιρροϑίου.ς Α (ς ἴῃ πο 
ἀρ]οίπτη δϑύ; ἃ. 6. ἔα! σὰμ' ἀλ.) --- ἁλιρροϑίους Α, οὐ 56ῃ. Α -- ἴῃ ἤρῃ. Α 

Ἰοραπίαν ργαθίογθα ἁλιρροϑέου, ἁλιρρόϑιος, ἁλιρροϑιοι, ἀλιρροϑίω, ἀλιρροϑιος 

-- - σᾶμ᾽ ἁλιρροϑέου Β. ἡ ΠΡΟῈ;, Ε', (σάμ᾿) ΟἼΜΡΟ.ΌΥΧΡ ΧΙ ΘΠ ω’ ΑἹ. Βο. 
-- 1ἅ. (ϑεᾷ ἀλι.) 4 Γ᾽ --- Ιἅ. (ϑ64 ἀλλι.) ΞῚΣ --- Ιἅ, (βθᾶ ἁλιρροϑιου) Ο»ε 
([αῖν ὅϑιος ὃ. 9.) --- σᾶμα δ᾽ ἁλιροϑίου Ἐὶ -- σάμα δ᾽ ἁλιροθίου Β' --- σῶμ᾽ 
ἁλιρροϑίου Ν' (οαπι ρ]. Ῥ οὐ ἢ Τ)59) --- σἣμ᾽ ἀἁλλιρροθίου ΟΡ --- σῆμαλ- 

λιρροϑέου 1, --- σῆμα ἀλιρροϑέου (ος δαρτᾶ μα) Ζ --- [σῶμ᾽ 3] ἁλιρρόϑιον 

Ν, -- σὰμ᾽ ἁλιρροϑιον Ἡ --- σᾶμα ἀλιρρόϑιον ν. 1, ἴπ 568. Ἐ' (υν] Εἰ σὴμα 
ἁλιρροϑίου) --- σᾶμος ἁλιρρόϑιος ν. 1. ἴπ ὅ0. Ἐ΄ (001 Εἰ σάμος ἁλιρροϑέου) 

- σὰμ᾽ ἠείδετο ΧΑ (οαδα οοπῆαίαμη 6 νοῦ, οὐ γθο, Ἰθοοπο, πᾶπὶ ἱπίθυροϊαίῖ 
ΟἸΔΠ68 σῦμος (σῆμος), Ποη σᾶμα 80 6 γ6. γοϊμθύιη0) --- σῆμος ἠείδετο αν 
αἰιὐηυτισηδαῃ ὅτ. --- σᾶμος ἠείδετο Ὡΐμ'ν' οἿ σ΄] ΗΥ. οὔτη ποῖ. Τυΐο]. οὕτως 

ἄμεινον γράφεσϑαι, ἠείδετο. ὃς δ᾽ ἄλλως γράφει, οὐ καλὼς γράφει. -ο- σᾶμος 

ἀείδετο Οχ. --- σᾶμος ὡλιροϑίέου βϑι ἘΠῚ 1] ἀκοντι δὲ φρ. ΑΒΟΘΕΕΌΟΙΙΝ 

ΝΟΡΦΆΟΥΧΖΡΟΓΔΙ ΠΣῺΩ ΑΙ. -- ἄκοντι φρ. (βἰπο δὲ) Ζ5»αλϊποηϑαν (Μοβοπ.) 
-- ἄκοντι φράστωρ δ᾽ ἐμ'νο'σ’ (Τ 101.) Ηο. μι. Βῦ. -- κάχοντι φρ. τς 
δὲ) δὼ, Οχ. Ηγ. (ῃ ΠΏ]1Ο τη8.. αὖ γἱἀοῦαν) [[ ἡλασε 4 Ι 12 μᾶκος] πέτρῳ 
ὅπι. Οχ. [| δὲ νικεὺς Α, (4. οοπί, ΜΚ) 8.ν.38. --- γνικεὺς (οπι. δὲ θα Ιαουηᾶ 
δηίθ ΠᾶΠο γοοοπὶ Δα ΠΪββὰ) Α (οίΐαπι ὅ6η. Α ὁ νικεὺς) --- δ᾽ ἐνικεὺς Β.ιΟὉ 
οἷο. [[πέτρῳ] μᾶκος ὅν. Οχ. [χεῖρα Ν, [[- σαὶις Α.ΒῊ (οαα ὅοῃ. Β) 
Ην." -  σασ' Μ’-- σὰς ΟἿ. Ε.16]1,,6ο. ᾿ ἁπάντων ΑΒΙΟΠΕΕΟΊΠΜΝΟ 

ῬΩΙΒΙΟΥΧΖΡΔΘΕ ΞΠΣΙ[ΩΊΩ ΑἹ. Β0.3 Ἐς -.- ἅπαντας αἰπποηψμίν' ο [τ πῇ οα πη 
ποῦ. «ΤΥ οὶ], ὑπὲρ ἅπαντας γράφε καὶ υὴ ὑπὲρ ἁπάντων" οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς 



ΙΟ2 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ 1. 

παραίϑυξε μέγαν. ἐν δ᾽ ἕσπερον 90 

ἔφλεξεν εὐώπιδος 

γε σελάνας ἐρατὸν φάος. 

Χο Α - ,ὔ “ὦν ᾽ » 

ἀείδετο δὲ πᾶν τέμενος τερπναῖσι ϑαλίαις Επ. δ΄. 
) 5 νΝ “ 

τὸν ἔγκωμιον ἄμφι τροπον. 
5 ΩΝ .ἶ 7 ε , 7 5» 7] ͵ 

ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν ἐπωνυμίαν χιάριν 95 
΄ 3 Ι ] Ὰ ᾿ 

νίκας ὠγερώχιου, κελωδησομεϑα βροντὰν 
Α ͵ ΓΑ 

80 καὶ πυρπάλαμον ελος 
ἊΝ “ Ι 

ὁὀρσικτυπου Διος, 
- . 7 

ἐν ὡπαᾶντι κράτει 
3, ᾿ 3 “ 

οἰαγωνω κερώυνον ἄἀρωροτα" 
δ." ΝΑ Α ᾿ , 3 ’ , 

ολιδῶσω ὃὲ μολπὰ πρὸς κώλαμον ἄντιάξει μελέων, τοο 

85 τὼ παρ᾽ εὐκλέϊ Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν᾽ Στρ. ε. 

τὴν σύνταξιν ὀρθῶς.) [|Οὺὕ -χίᾳ Α[Π]Ε ΖομΊο Μετ. (οαπι β6ῃ. Α κε]. ὙΥοΙ. 
εὐ (πιπι. Μοβο.) --- χίας Χ, -- χία ΒΟΒΟΙΜΠΝΟΘΌΥΧΣΘαζκηφυν' 

(εαπὶ ὅθῃ, Β) ΑἹ. Βο. Ορ. Βυ. Βὸ.Ἑ 

13 παρέϑηξε ΑΒΤ.ΥΜΟΡΟΙ ΒΌΧΗΣΙ(Ο 9) Με. 8ε. ΡῚ. σο. --- παρέϑηξε. 

Νᾳ --- παρέϑυξε Υο --- παραίϑυξε. Ν᾽ --- παραίϑυξε ΟΠ ΕΕῸΙ10 5 ΖΓΡΟ[ΔῚ 
τορος, ΟΡ. ὅπι. --- παράϑυξε ἃ --- παραίϑιξε ΓΘ --- παραίϑυζε ΑΙ. --- 

παραίϑηξε Βο. ΒΥ.  οπι. μέγαν Ν [|ἰ 34 ἔφλεξ᾽ ΡΟΕΗΌΥΧΓΔῚῈ μ-λ“-- 

ἔφλεξεν ΑΒ.[6]Ὁ εἰς. [|| ὠπιδος (οπι. εὖ) ἢ [|Ὀεὐωπιδος μέγαν σελ. Ν' || 
10 ἀείδετο πᾶν Εφη (1π φᾶς ἄειδε τὸ πᾶν) --- ἄειδε δὲ τὸ πᾶν ΟΥ̓ΑΒΠΟΙ͂ - - 

ἀείδετο δὲ πᾶν Α.Β.Ο.ΌΕ; ΕΝ εἰς. {|- πνᾶσι ΕἾ 8. --- πνῇσσι α [| ϑαλίαισι 
ΟΥΝΟ --- ϑαλείαις ΜΠ || 18 ἀρχαῖσι δὲ πρ. Χ Μή. 8ι. -- - ὠἀρχαῖσι πρ. 

Νας {{-ἰἔσπ. ΒΥΜΟΟΥ Χαροδοϊπιηηῃ --- ἐπ. (9 οὐ --- ἐπ. ΑΒ 7Β,Ο ᾽ ΒΕΞΕῸ εἰο. 
(οὔἴδιη αλοκοὺ [|0 οπι. καὶ τῇ --- καὶ γὙ6}}. πι58. ΔΑ]. Βο.Ἐ --- καί Βῦ,Ἑ {{ νῦν 
πι58. Α]. Βο.Ὁ --- νυν Βῦ,.Ἐ [{ ἐπωνύμαν ΝΊΟς -- ἐπώνυμον ΝΒ {|Ὼ19 ἀγ. 

νί. Ο {{ἀγερρώχου ΕΒ [| -σώμεϑθα ΠΝ [] 80 καίπερ πάλαμον Ννρε -- 
καὶ πάλαμον Ζ -- καὶ πὺρ πάλαμον ὮΘ -- καὶ πυρπάλαμνον ΟΕὉρο --- καὶ 

πὺρ Οκς [1 8154. διος ἐν Β -- διὸς (οπι. ἐν) ΝῸ -- διός γ᾽, ἐν ἐμν'οἼσΊ 

Εο.Ἐ - διὸς ἐν (διός, ἐν διὸς, ἐν) ΑΟΠΕΕΒΟΙΠΠΜΙΡΊΟΓΒ]ΟΥΧΖΡΓΔΘΞΙΤΣΩ 
ΩὩαποηδχῃ ΔΙ. πι. Βῦ,.Ἐ {{π88 αἴϑονα ἘΠΣ φηνίας {|| ἀρηρότα ἔμ'ν'ο΄σ' Ηο.ἢ 
(Τ ῖς}.) --- ἀραρότα νοῖέ, Τπομι. Μοόβοῖ. ΑἹ. Οχ.Ἐ {84 μολπὴ ἢ - μολ- 
πὰς αῃ [1] ἀντιάζει Α, (ποη Δ.) ΟΕ, ΕΕ 31, Ο Δ. 0.00. (οαπὶ βοῃ. ἢ) --- ἀντιά- 

σει Μ (οαπι ϑοῃ. Ὁ) --- ἀντιάξει ΑΙἰΒ]ΠΕΘ.Π, ΝΊΟΡΟΓΡΊΥΖ Ὑμοπι. τϑοο, 

ΑΙ. Βο.Ἐ (ουπὰ βοῃ. ΑΒΟΌ εἴς.) --- ἀντιάξοι ΗΒ {|85 εὐχλεεῖ ΑΒ. Ε. 

ἘΟΙ  ΜΝΟΙΡΟΒΌΥΧΟ.ΖΡΓΔΘΗΣ --- εὐκλέει ΑἹ. -- εὐχλέϊ τοος. Βο.Ἐ || 
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2 2 (-Ὁ “ὦν ’ Α 

ἄλλ᾽ ὧτε παῖς ἐξ λοχιρου παώτρι 
᾿ ἰ μ " ἤ λδ Ἵ] Ν7 

ποϑεινὸς ἰκοντι νεοότάατος τὸ πᾶλιν δὴ, μώλω ὃὲ τΤοι 
,ὕ, 7 ] 

σερμοαίνει φιλοτῶτι νϑον" τος 
- -»Ὕ ς λ 7 ἐπεὶ πλοῦτος ὃ λωώχὼν ποιμένα 
Ξ λ Ξ 7 

ἐπώχτον ὡλλοτριον, 
Π " 

οο ϑνώσκοντι στυγερωτατος" 

ς ΕῚ “ὝὝ " ΕἸ 

χαὶ ὅταν χαλὼ ξέρξαις ἀοιδῶς ὥτερ, Αντ. ε΄. 

᾿Αγησίδωμ᾽, εἰς ᾿Αἴδα σταϊμὸν [το 
᾿ Ὁ 7 5᾽ ἢ Ἷ 

ἀνὴρ ἵκηται, κενεὼ πνεύσαις ἔπορε μοχϑῳ βρώχῦ τι 
7 Ν 5. πὰ ΝἙὉ ! ! 

τερπνόν. τὶν δ᾽ ἀδυεπὴς τε λύρω 

φάναι ΕΘ ((π Εἰ εν βαρτὰ αἱ) --- φάναιεν (Ε12) Ε' --- φαναν νο --- φάνω 

Ναὺ - φάνα ἀκ] ΒΟ ΧΓΠΣ -- φάνη ὩΣ -- φάνεν Α[ΒΟΊΕΞΝ νο 
Θνς οἰο. (61. ἐφάνη ραββίτι) 

80. ὡστε (ὡς τεὺὶ οἴπηθ8 1Πη88. (δίίαπι ν 0) [ἰδ αποᾶᾷ ἄλλως τε Βὶ οὐ 

ἄλλος τε Θ] ΑΙ. Βο.Ἐ --- ὦτε Βύ.Ἐ (πο ἴῃ νῦ --- ὦτε ν΄56 (τηρύαπη νἰθππι, αιοῦ 

Πρυατῖτιθ βὐαῦτη ἴρ56 σουγοχὶθ). Οὗ 5οῃ. Ν. ΥἹ, 45. νυ]ρ. Επιδύαίῃ, Ῥυ. Ρ. 18, 

Π| 81 ἵκοντι ΑΒΟΘΕ ΕΟ. 1} [ΠΡΊΜΝΟΘ. [Β]ΠΥΧΖΡΓΔΘΞΗΣΏΩ ΑἹ. Βύ." -.-- 
ἥκοντι Χ, τροο, Βο. {{|Ὸὺυνεότατος ΑΡΟΡΈ ΝΟ (βθ4 ἴῃ Ὁ οονγαρῦ. νεότατ᾽ 
ὁαπὶ ο]. νεότητος) Ητι. Βῦ. (θαμὰ ὅ6ἢ, Α) --- νεότητος (, --- νεώτατι ΟΥ̓! 
--- νεότατι Αἰ ΒΟ ΠΕ ΕῚ αὶ οἴο. [{| τοὔμπαλιν Α.ΒΕΒῚ ΤΙ ΜΟΘΗΓΥΧΖΡΔΘ 

ΠΣΞΩς --- τοὐμπάλιν ΑἹ. --- τ᾽ δυμπαλιν Ὦ --- τόὐμπαλιν α --- τούμπαλιν 

Ρ -- τ᾿ ἀμπαλιν Υ᾽ -- τ᾽ ἔμπαλιν Ν -- δ᾽ ἔμπαλιν Ο -- ἔμπαλιν Ο,0 
--- τὸ πάλιν (τοπάλιν αημ'Ρεν' σ΄) τοοο. Βο.Ἐ (Ὑ 6]. σαπὰ πού. οὕτως ἔχει 

πρὸς τὸ μέτρον ὀρϑὼς.) [| δὲ τι ΝῸ --- δὲ οἱ (Βό.) Βα. ὅν. --- δέ τοι 
611, τη58. ΑΨ]. ον [{| φιλότητι αρε [{ νέον ΟἍ 1 ΝΡ ΔΟΤ] --- νόον το]]. 
(εὐ ΟΡ ΝᾺ) οὐτὰ ὅθι, νοῦ. οὐ θο. [|88 ἐπεὶ ὁ πλοῦτος ὁ σαι ΝΡ Εσ. 

ΥΧΓΔΘΕΗΣΩΔΑΙ. --- ἐπεὶ πλοῦτος ὁ Α.ΒΙ[Ο]ἹΠΕΕῸΖ τϑοο. ο." [{{{||90 ϑνη- 

σχοντι (. [|(ΆῺ9Ὲ1 ὡς ὅταν Νρο -- οὕτως καὶ ὅταν Σ --- καὶ ὅτ᾽ ἀεὶ Ε', --- 

καὶ ὅτ᾽ ἂν Α.ΕῈ --- καὶ ὅταν ΑἘΣ, το}. [| καλὰ μὲν ΑΒ.ΟΙΕΕ.ΟΙΠΝΝ 

ΟΡΘΕΌ.ΖΡΔΘΗΣ ΑΙ. --- καλὰ (βἴπο μὲν) Χ τοος. Βο.Ἐ |} ἔρξαις [Β,] πο; 

Οχ." --- ἕρξαις Β -- ῥέξας Α -- ἔρξαι ν'σ’ -- ἕρξαι μ’ -- ἔρξας 0.06.9 

ΜΝΡΟΘΈΓΪ). Δ ὙΓΔΣο ΑἹ. Ηο.Ἐ --- ἕρξας ΕΠ. ΟΠ ΟΌ ΡΟ Χ ΖΘαζαν {]} 
ἀοιδὴς Α [| 93 πνεύσαις Βὶ Ηγ." --- ἐμπνεύσας Ο --- πνεύσας ΑΒ5Ο οἷς. [} 
ἔσπερε Ν᾿ -- ἔσπορε ἴ) || βραχὺ] βραδὺ οἱ βραχὺ ἴῃ ὅ6ῃ. Α [{{τὶν δὲ ἀδ. 

Α --- τίνα δ᾽ ἀδ. Μ --- τίν δ᾽ (τὶν δ᾽) ἀδ. τ}. [| ἀδ. ΥΗ --- ηδ. Ὁ, --- 

ἀδ. τοὶ]. ΠΠ οι. τε ΟἸΜΝΡΩΒΌΥΧΖΓΔΘΗΣ --- ποὴ ομ. τε ΑΒ. ΟΣ 

ἹΡΕΙ͂ τοσὸ. ΑἹ. Βο. ἢ 



104 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΙΚΑῚ Γ΄. 

- ͵ 5 5. 3 ͵ , 
γλυχὺυς τ΄ αὔλος ἀναπάσσει “ρῶριν. 115 

μ 3 ρωἋ ἥ 
ο5. τρέφοντι ὃ εὑρυ κλεος 

4 

χοροὶ Πιερίδες ἍΔιος. 

᾿ Ἁ “ -» ᾿ » Ε 

ἐγὼ δὲ συνεφαπτομενος σπουδῷ, κλυτὸν ἔϑνος ἊἜπ. ἐ. 
“ ,ὔ ἥ 

Λοχρῶν ἀμφέπεσον μέλιτι 
“0Ὄ 7 7 “Ἵ-ο » ἣ, 

εὐανορω πολιν καταβρέχων᾽" παϊὸ᾿ ἐρῶτον δ᾽ ᾽Αρχε- 
͵ 

στρῶώτου 120 

» Ἁ ον ’ Ἁ Ε »" 

τοο αἰνήσώ, τὸν εἶδον χρατέοντω χερὸς ἀλχᾷ 
᾿ ὅγὼ τ , 

βωμὸν παρ᾽ ᾿Ολύμπιον, 
“ὦν Α ᾽ὔ 

χεῖνον κωτο “χρόνον 

ἰδέα τε καλὸν 
« 7 “ 

ὡρᾷ τε κεχραμένον, ὦ ποτε 

θ4 ἀναπάσσει Α.Β.0 4 Προ ἘΝ ἘΔΟ ΝΑΟΟΧ τοοο. ΒΟ. Ἐ (θῦμα βοὴ, ΑΒΏῸ εἰς.) 
-- ἀναπτάσςσει [)κ. 76 κ6.0..1Π,Δς (οχα ὅλ, (ΤΙ 41.) --- ἀναπλάσσει ΑὖΟὺ ΠΡ ἘΡε(! 

ΠΙΜΝΡΟΡΟΈΓΤΙ, ΡΥ ΖΕΔΘΙΙΞ ΑἹ. (ποη ἴῃ β.}.) --- ἀναπλάττει Σ [1] 95 τρέ- 
φοντι ΑΒΙΟΙΒΕΕα ΠΙΝΟΡΘ. ΕἈἸΌΥΧ,ΖΡΔΘ.᾿ ΞΗΣΩΏΘω' ΑἹ. ΗΝ. Βὺ, ἢ 
(οατη ΡΑΓΆΡΏγ, 86... ΑΒΠῸ εἰς.) --- τρέφουσι ΧΖ5Ἐ, Θ᾽ --- ἔχοντι (ἔχουσι 

ΘΡ4) τβος, Βο.ἢβ (οαπα ραγαρῃν. ὅ. ἢ. εὲ ἴῃ Βο.) {0 6] ἐγὼ τε ΟΝῸ (ουπι 
56". Α καὶ αὐτὸς ἐγὼ, πο. δέ) --- ἐγὼ δὲ Α.Β. ΘΕῈ οἷς. (οαπα ὅοι. Β καὶ 
αὐτὸς δὲ ἐγὼ) || οι. ἔϑνος Υ || 98 - κρὸν Ζῳ [[ ἀμφέπεσον Ομη 68 πι58, ΑἹ. 

Εο. --- ἀμφίεπον οοπὶ. Βρ. -- ἀμφιπεσὼν (εὐ καταβρέχω) Ης, {{-|9854. υέ- 

λιτι δ᾽ ἀμ'ν'ο1σ΄] Βο." (Τυῖς1.) --- μέλιτι (βἰπο δ) ΑΒΟΠΕΡΒΟΙΙΊΜΝΟΡ 

ΘΙΒ]ΟΥΧΖΡΘΞΣΩΩαποηβα ΑἹ. Βὸὺ.Ἐ --- μέλισι ΠΊ[| 99. κατὰ βραχέων, 
(819) ο΄ [| γοβὲ καταβεέχων ρΡίοπμα αἰξίπσπιαηῦ ΑΒΟΒΟΘΣαπου ΑἹ. --α οοπι- 

τααῖο μν' Βο." --- ποη ἴδε. ΠΕΘΟΥ͂Θῳ || παῖδ᾽] πάϊδ᾽ Ηπι. [[Ο ἐρατὸν δ᾽ 
ἀρχ. ΘΡαποηβῃ (Δίοβοϊ.) Ηπι. Βὺ." --- ἐρατόν τ᾽ ΠῚ]. --- ἐρατὸν ἀρχ. Οἴμῃ 68 
γοιΐ, οὐ Τπομι. οαπὶ ἔμ'ν οσ (Τυῖο!.) ΔΑ]. Βο.» {{{ΌθἈη100 αἴνήσας Α --- αὐ- 
νέσας ΕΠ --- αἴνησα [Β60]Π} εἴς. (οαπὶ ὅοῖι. Ηρο.) --- ϑοῖ, Υ᾽ οἷ. ρῥ. ἢ. ὁ. |} 
χερὸς αἢρεγιοηΐ ἡ]. (Μοβομ.) ΑἹ. Μνυ.Ὲ -- χειρὸς ΟἸΏΠ68 γοίξ, οὐ ὙΠοτη. 

οαπὶ λας μ'ν'σ΄ (Τς].) Βο. Ορ. Βυ. {ἀλκὴ ΔΘ {| 102. 34. χρόνον γ᾽ ἀμνΊσ 
(Το}.) ο. ΒΒ." --- χρόνον. (ϑῖπα γ᾽) Β --- χρόνον (βίηθ. γ᾽) Α.ΟΘΕΕΟΙΙΝ 
Ν]ΟΡΟΓΒΊΌΥ ΧΖΡΘΞΠΣΩΩαηοησεανοι Δ]. ΟΡ. πὶ. Βῦ.Ἐ || 103 καλιὸν 
(8:9) Α, --- καὶ καλὸν Ἡὶ --- καλὸν Τ0}]]. (εὲ Α) [{[ἈΩωὥρᾳ κεκρ. Ζ || 104 κε- 

χραμμένον ὨΓηαημ'ν σ΄ | ἅποτ᾽ ΑΒΟΠΕΕΙ ΘΙ ΜΝΟΡΘ. ΌΥΧΖΙΓΊΔΘΞΗ 
Σ ΑἹ. Ηγ. (ουπὰ ὅοἢ, Υ οἱ.) -- ἅποτε Ηπι.3 Βύ. --- ἅτ᾽ τϑος. Ηο.Ἐ --- ὅτε 

ποτ᾿ Ἠπι.: --- ἃ πότμον Βρ.3 
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2 7 , 7 Β ᾿ -“ 

τος ἀνωιδέω Τανυμήδει μόρον ἀλαλκε σὺν Κυπρογενεῖ. τ25 

105 γανυμήδε! Α --- γαννυμήδεξ (Ὁ --- γαννυμήδεος Ν' --- γαννυμήδους 
Ζ --- γαννυμήδει ΒΡΕΡΟΜΡΟΩΟΥΧΡΘΕΗ͂ΣΣ -- γαννυμίδει Π -- γανυμήδει 

(1Δ τοβί 6.) τϑος, ΑἹ. Βο.Ἐ --- γανυμμηδεῖ Βρ.2 [{ μόρον βοαῖρϑὶ πε 
νατον ΑΒΟΘΕΕΟΙΠΓ[ΜΙΝΟΡΦΕΌΥΧΖΓΡΔΘΗΣ τορος. ΑΙ. Βο.Ἔ --- τὸν πὸ ὅτμον 

ὅ:η.Ἐ --- πότμον Ππι. Βὃ." (ἰἀθπὶ 6Χ. ἵΞι(28. γοϊαίαπι οϑ ΒΟΟΚΉΪΟ) --- οἵη. 
ἜΞΕ ῳ ᾿ τ γῶν, ΤΣ 

Βρ.35. [{|ὰτε γανυμηδει ἀναΐίδητον πότμον τη. 

αι θθον, τέλος ἀγησιδάμου. Ὦ --- τέλος. ΟΌΥ -- ὕμνου τέλος ἀγη- 

σιδάμου λοκροῦ ἐπιζεφυρίου. μ'ν΄ --- πυ]1α δαρβου, ἴθ ΑΒΟΒΕΌΜΝΟΤ οἰο. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙῚ 1Δ΄. 

ΑΓ ΣΙΛΑ Ὁ, ΔΌΚΡΩ, ΕΠ ΈΕΦΥΡΙΩ, 

ΠΑΙΔῚ ΠΥΚΤΗ͂ι. 

ΘΊΓΣΟΡ ἢ 8 9. 
΄ 4 

“- ΡΝ ΒΡ: “μιν -- -αοὐδεος 

’, ’ 
“ἘΞ ΦΝ σου ΞΕ Ξ Δ ΦἸῈ Ἀπ κα ὑῶν 

7 ’ 
ὍΝ  πΞ κϑ- ὦ “π᾿ δ, ἐχες 

΄ ’ , 
δι, ἐἔοἔἐεας οὐ πο τ σὸς τρεῖς. 

5 ͵ “ ἐν Ψ ταν ΝΣ 
- ’ὔ ’ 

Ἐπ ρρ. Δ ο πε’ ἥδ σὰ σ᾽ ον δὼ τ ὩΣ δὲ σὰ 

Εροᾷάα 5. 
, ΄ , 

τα, τ ΨΥ ἐδ πον» ϑβεε, 8 ΤΡ πῃ 

, 
ἘΠΕ ΝΎ ΝΡααθάδεον, δ ΞΕ Ύ ΕΝ 

, 

΄σ.- 
,, ’, 
μ {ἀὐψυ α ἀλλ ύσ, ον κ Πἔοὖσαν ὅν τρνι 

Ἔ, , ’ 
 ΥῶὮὦῷΖ ταῖν σας δ πὰ, “πα ΓΝ ΝΞ α 

δ , ΄ Φ ἃ ἔα ἈΝ ἐν,» ΟΥ̓ οτος“ 
΄ -- 

δε Ξε οα -Ξ 

, , ’ .χ 
παν δ πὰ ΙΝ μι οι τ" ΠΩΣ Ὦ στ; πὰ ἡ. (ἐ  . 

, ’ 
ΠΝ ἂν πὰ μὰ πὸ. 4 

, , , ,, “--- 
--- ὠλϑτ ρϑν μοι μὰ παν σὰ πο Ὡπ ῳ “ΞΌΣ 

Ι͂η 8607. δύ πηάοοϊπη πη ΟΔΙΤΉΟῚ ἴῃ τπη85. Δ]. Εο. ἢ --- ἀθοϊπλιπι ἃριιαὰ 
. .“. “» “"» ΄ ᾿ ’ 

(Μι. αι.) Β0.Ἐ [|| τῷ αὐτῷ τοκος. ΑΒΟΘΠΕΒΑΝΟΡΧΖΙΔΘΗΣ αμην» ΑἹ. --- 
,ὔ ͵ » ᾿ 7 ,ὕ -" δ ἄν. » δά 

πινδαρου τοχος. Ε' - ἀρχὴ τοχου, Υ --- τόκος 90 --- τῷ αὕτῳ ἀγησιδαμῳ. 
͵ ᾿ “ “ Ἄ Ι εΝ 

τόκος. μ'νσ΄ πο." --- τοῦ αὐτοῦ (50) ἀγησιδάμῳ νικήσαντι ἐν πυγμαχίᾳ υἷῳ 
3 ᾿ " μοὶ , Ε 

ἀρχεστράτου. τ᾿; --- ομη. ἰπϑοῖ, λα --- τῷ αὐτῷ ἀγησιδάμῳ. ΗΥ. --- ἀγ. λο- 
"» Ι “ 

χρῷ ἐπιζεφυρίῳ παιδὶ πυκτῃ. Βὺ,ἢ 



ΟΙΥΜΡΙΑ ΧΙ. το7 

Ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα ΣΤρ. 

χρῆσις, ἐστιν δ᾽ οὐρανίων ὑδάτων 

ὀμβρίων, παίδων νεφέλας. 

εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι, μελιγάρυες ὕμνοι 

ς ὑστέρων ἀρχιὼ λόγων 5 

τέλλεται καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγώλαις ἀρεταῖς. 

3 ἤ 5" 3 ,ὔ 5 

ἀφϑόνητος δ᾽ αἶνος ᾿Ολυμπιονίκαις Αντ. 
“" "» Ν ᾿Ν ε , 

οὗτος ἀγκειτῶι. τῶ μὲν ὥμετεροι 
»“» 7 2 ,ὔ 

γλῶσσα ποιμαίνειν ἔϑεέλει" 
Ἂ “» ΕΑΝ -" 5 -Ὁ 7ὕ ἂρ “υ οὰ 

το ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πρωπίδεσσιν. δμῶς ὧν το 

1 οτη. ἀνθρώποις “ (ὁππὶ 6]. τοῖς ἀνθρώποις) --- ἐν ἀνθϑρ. δεοδο --- 

ἄνϑρ. τ0}1. {{- ὅτε ὙΓΘῚΣ 8. --- ὅτι Τ' --- ὅτε τ6}}. τι58. ΑἹ]. Βο." Βῦ.Ἐ 
[[| πλεῖστα ΑἸ)α;ο’ σ΄ α]. ΑΙ]. --- πλείστα Ἐϊην' ἃ]. Βο.Ἐ (οαπιὶ ὅοῃ. ΒῺ οἷο. 

οὐ Εδ6.) --- πλείστᾳ μ΄ -- πλεῖστα οἱ πλείστᾳ ῳ -- πλεῖστα οἱ πλείστα 

ΕΘο [|| 2 ἔστι ΑΙΒΠΕΟΙΜΝΟΡΟΒΌΥΧΖΡΔΘΠΚΑΕ ΑἹ. --- ἔστιν ΟΕ ἢ τθοο. 
Βο.Ἐ {254ᾳ. δηίθ (μοη ροβίῇ) ὀμβρ. ἰδέ. Πα -- ρΡοβὺ (ποη δηΐθ) 4. ΒΖ 
μ'ν' ἃ]. Β.ο.Ἐ (οατα ξοῃ. ΑἹ --- πραίτο Ιοοο ΑΟΕΕΟΘΘαηοφοί ΑἹ. [{Ά9 Νε- 
φέλας Οχ." --- νεφέλας τη85. Α]. Βο.ἢ Ὁ]. ὅ'ι.. Βρ.3 Ηἰ. (ουτα 50ἢ., Μοῦ. οἱ 
Β 66.) [{{ἰ 4 συμπόνω ΠΣ -“-- σὺν πόνῳ(ω) το}]. --- σὺν μόχϑῳ Ηπι. [| πράττει 

Σ (ουτὰ 9]. εὐτυχεῖ) --- πράττοι Π -- πράσσει Μ|ΕΉῊν.2Ὲ -- πράσσοιτο 8 

- πράσσων Ο (δοιπὶ ρ]. ἤγουν εὐτυχῶν, νικῶν) --- πράσσοι ΑΒΙΘΕΒΟΜΟΝ 
ΟΡΟΙΓΒΙΟΥΧΖΓΙΔΊΘ τος, ΑἹ. Βο.Ἐ Βῦ.Ἐ (σαπι ὅθι, ΑΘ οἵο.) ---- πράσσῃ 
Ηδλ. (θα ὅ.ῃ. Β) [{μελέψγαρυς ἀοιδὴ οοηΐ. ὅπι, [|| ὕμνοι οπι. ὅο. ΡΙ. |} 
5 ἀρχὰ Α (οὰπι ὅ6ι. ΑΒΌ οἴω.) --- ἀρχὰς φῦ, -- ἀρααὶ ΜΝ --- ἀρχαιο 
(λόγων) σ΄ -- ἀρχαὶ ΒΟΘΕΒΕΌΘΝΟΙΕΙΤΥΧΖΙΘΗΣαζηοηνομν' [16}1.] ΑἸ. Εο.Ἔ 
(οατα ϑ.ἢ. θα. οἱ οὶ. Θ ἀφορμαὶ) [{Ό 0. τέλουνται Χπῦ --- τέλονται Ζ -- 
τέλλονται Εἰ (οὐ ρο]. ραββίτω) --- τέλεται ΒΓ --- τέλλεται ΑΒΟ οἷο. (ουτῃ 
ὅ08. ΑΒ εἴς.) [| ἰδέ. δηΐθ (πο ροβί) τέλλεται Ὁ (ρ]6π6) Ηγ.; (οοτητηδίο) 
Ηνγ.3 Ἐ (6010) --- ροβῦ (μοὴ δῃΐθ) ἰάθη ρίοηθ ΑΒΕ ΟΥ̓ Π͵ζομ'ν' ο’ ΑἹ. --- 14, 
οοιπτηαίο [ΝΝΊΘαΡ 52 Πο." πὶ. Βὺ.1 --- πραΐτο ἴοοο αἰβι. [Ο]ἹΠΟΌΖΣαληη 
Βῦ.2 ἘΠῚ] 1 ἀφϑόνατος ἘΝΕ᾽, 50. -- ἀφϑόνητος Α.ΒΙΟἸΙΠΕΈΟΘ. εἰς. ΑΙ. Βο.Ἔ 

Βύ.Ἐ [{8 ἔγκειται ΑΒΟΘΕΕΟΙΜΝΟΡΟΒΙΥΧΖΡΓΔΘΞΠΣΩΩηὲ ΑἹ. --- ἀγ- 
χειται αἰσῳβ5Θυ [υμ'ν΄ο΄ [τ. ν.1 Βο. (οατη ὅθ ἢ. Α οὐ Β6ς.) [{| ἁμετέρη (ϑῖνθ 

τέρῳ ΑἹ --- ἁμετέρα Α5 --ο, ἁμετέρα [ΒΑαΥΤΊΕ9 Ε' ΡΠΖΘ ἡΠΣ[αηγαο1] 

ἦρε ΑἹ. Βο." --- ἡμετέρα ΟΔ0,ΝῸ --- ἀμετέρα ΕΠ ἘῸ ---, ἅμετερα ῳ -- 
ἁμέτερα ὮΝΧΘ ὃ ψεομ'ν'σ’ -- ἡμέτερα ΟνΡο [8 ϑέλει Α(Χ --- ἐθέλει Α οἴο. 

Ι| 10 δ᾽ οπι. Α, (μοῃ Α) [1 1θ584ᾳ. ἀνθεῖ πραπίδεσσιν. [ ἴσϑι νὸν ΑΒΡΕΟῚΙ 

ΜΡΟΕΓΔΘΣω’ ΑἹ. --- 14. (568 δεσσι.) ἘΞΠΥ͂Ζ --- 14, (βοα δεσι) ΧΗ -- 
τὶ » , “ Ξ τ “ ΡΣ 
ἀνθεῖ πραπίσιν. ὁμως ὧν | ἴσϑι νῦν Ο --- ἀνθεῖ πραπίδεσσιν. [ὁμως ὧν ἔσϑι 



τοϑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ͂ΚΑΙῚ ΙΔ΄. 

" -“" 5 , 

ἰσϑδὲ νῦν, ᾿Αρχεστρώτου 
κ“ὦΨν “-“οὃΨΡ 3 , “4 “ 

παῖ, τεῶ:, ᾿Αγησίδαμε, πυγμούχιῶς ἕνεκεν 

͵7] 3 εἶ Ι -- Ψ' 5 

κόσμον ἀμφὶ στεφάνῳ χρυσεας ἐλαίας Επ. 
ε “ 

ἁδυμελῇ κελαδήσω, 
-“" 5» ’7 “» ᾿ 5 ’ 

15 τῶν ᾿Επιζεφυρίων Λοκρῶν γενεῶν ἀλεγων. τς 
ΕΙ ; » Υ͂ 

ἐνσὼ συγκωμαξατ᾽ " ἔγγυασομαι 
Ι ον -» ͵ 

μή νιν, ὦ Μοῖσαι, φυγοξεινον στρατὸν 
- ͵7ὔ “» 

μηδ᾽ ὠπείρατον χωλῶν, 
3 “ μ“ Ν 3 ) " , ᾿ ἄκροσοφον τε καὶ αἰχιματῶν ἀφίξεσθαι. τὸ γὰρ 
9 ᾿ Μ Μ 5 ἤ ς, 

20 ἐμφυὲς οὐτ᾽ αἰϑὼν ἀλωπηξ 30 
ΜᾺ9 δ) ΩΝ , δ ἥ -»" 

οὐδ᾽ ἐρίβρομοι λέοντες διωλλάξαιντο ἦθος. 

νὺν ΝΟ -- ἀνθεῖ ἐσαεὶ (ἐς ἀεὶ) πραπίδεσσιν. 1 ἴσϑι νὺν α[ ]ε[ δι] {{{πι]γιδῳ [8] 

ἐαι [9΄υ"ν'ο'σ΄ Βο. -- ἰᾶ, Ξο4 ἐσαεὶ ἀνθεῖ ς -- ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ἐσαιεί. 

Ι ἴσϑι νῦν Βρ.3 -- ἄνθησεν ὁμῶς πραπίδεσσιν. ᾿ ἔσϑι νῦν ΗΙ. --- ἀνθεῖ πρα- 

πίδεσσιν ὁμοίως. ] ἴσϑι νὺν (Βδ.) Β..3 

12 ἕνεκε ΒΌ -- ἔνεκε Ερο -- ἔνεκεν (ἷ --- ἔνεικε(ν) ΕΟ ας --- ἕνεκεν 
ΑἘΡο- εἱο. [.138 ἀμφὶ Α 5015 --- ἐπὶ (ἐπι) τε ]]. τηβ5. Δ]. Βο.ἕ --- ῬαγΆΡΉΓ. 
0. Ὑεῦ. διά [ωχρύσας Ζ [|ὄ 14 ἀδ. ἘΡΟΝδοϑΟ, σ΄ -- ἡδι ὁ --- ἀδ. Α 

εἰς. [15 ζεφ. Α, --- ἐπιζεφ. Α εἰς. [1:10 συγκομ. ἘΞΠΣΗ --- ἐγχωμ. Ὁ [} 
-ἀζετ᾽ Ἐ5ΟΒ -- ἀζατ᾽ Ση -- ἀξειτ᾽ Π -- ἀξατ᾽ ΑΑΒΟΒΡῈΕ" εἰς. || ἐγ- 

κυάσ. ἘΞΒ --- ἐκκυάσ, Ο -- ἐγγύσ. ΑΙ. --- ἐγγυασ. το}. 1 Ἱπέουραποῖῖο 

:ἔνϑα συγκωμάξατ᾽. ἐγγ Β -- -ἔνϑα συγκωμάξατ᾽. ἐγγ Γαιμν ο΄ Οχ. -- 

.ἔνϑα συγκώμαξατ᾽ " ἐγγ Με. ὅ8:. ὅπ, --- Ηδδο οὔπὰ ϑὅ.ἢ. ΑΒ εἰς οοῃβοπεῖϊ 
ταῖϊϊο. --- ,ἔνϑα συγκώμαξατ᾽. ἐγγ αν ΑἹ. --- -ἔνϑα συγκωμσξατ᾽, ἐγγ Ν᾽ 

Οὐ ΧυΖ Βο. Ορ. Βυ. Ηγ." ---ὀ ἔνϑα συγκωμαξατ᾽ ἐγγ ΟΟΝ 9 ΟΙΌΥΧΔΗ -«-- 
ἔνϑα συγχωμάξατ᾽ ἐγγ ΑΡΕΒΈΟΣΗΟ {{11 νιν (κε --- τιν᾽ ΤᾺ. -- μιν 
ΒΟ" οίο [0 μοῦσαι ΑΝΡΟΟ.ΙΧ. ρας. || -ξεινον ΑΟΝΟΒ --- -ἕενον ΒΙΘΕΕ 
6 εἰς. {[Α18 μὴ δ᾽ ΑΒΟΡΕΕῸᾺ εἰς. (ρ[ανπι!) ΑἹ. --- μή δ᾽ Ομεῷ Ηο.ἕ -- 
μηδ᾽ Οχ, Βῦ.Ἐ [| ἀπέραντον Ν --- ἀπέρατον Ὑ»ε --- ἀπείρατον [ΑἸΒ[ΟἸΠΕΣ 
εἰς. {19 ἀκρόσοφόν τε ΑΒΟΘΠΟΜΝΟΘΓΌΥΧΖΓΞΠΣαειηι" --- ἀκρέσοφον 
δὲ ΒΕῚΡ 9} Θ ἡ) διαζηνηοί ᾳ]ν»μ'ν΄ [τ. γ.}] Α1. Βο.Σ (θαμὰ ὅ.ἢι. Βδθς,) --- ὅ9 ἢ. 

Ὁ (πα, ἴῃ Β) ἀλλὰ ἴῃ ρδιδρμγαβὶ παροῖ, [[ἠὈαἰχματὰν ΑΙΒΟΊΝΟΠΣΑμν' 
[ι[΄σ Βο.Ἐ --- αἰχματὴν ΕΒ -- αἰχμητὴν Ζη -- αἰχμητὰν ΘΟΜΡΟΗΌΥΝν 

ΧΙΡΔΘαδοϊπιοφγία 9' ο΄ ΑἸ. [Π0Ο20 εὐφυὲς ΑΜΌ, [|| οὔτ᾽ αἴϑων οπιπα8 
ἅλ. ΟΥΌ || 2] οὔτ᾽] οὐδ᾽ Α. (ουπι βὅ.ἢ. Α) τϑοῖθ [09ϑ9 -το, ἦϑος  -- τὸ 
ἤϑος ΟἸΠ65 (1.118 τ΄ η90ς) 

ΘΌΡΒΟΥ. τέλος τόχου. ΠΕΘΟΒΤΟΥ (οὰπὶ πιβ. Απροϊοδη.) --- τέλος 
τοῦ τόκου, μ'ν'σ΄ --- πα] σαθβοῦ. ἴθ ΑΒΟΈΜΙΝ οἰο. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ 18΄. 

ΕΡΓΟΤΕΛΕΙ ἹΜΈΕΡΑΙΩΙ 

ΔΟΛΙΧΒΙ. 

δ ἀνπαηιοΥ Ν  οβινθὲ 
’, , 

τ. ΨΕΙ πΡΊ ΞΟ Ι  ΥΞΣ 

, , , 
“αν σασες ΠΟΛ «συγ ΤΟΥ ΟΣ Ὁ ἈΦ ΟΓ Υτ σέ  ἈὉ ΣἈΛΥ τ; 

, ’ ᾿ 
ἂπ ὩΣ πΞι 13 ὦ ἘΞ 9 -  ῚΞ-Ξ 

, , ’ ῸΖ 
ΤΥ ΓΌΝΑ ἐν 

δ , , 
ΤΊ οὐ ᾿π π ---, δ, Ἂῃᾳ, “ἰ ΔῈ» τ “ΞπΞ 

, -.- 9 , , ’ . 
-ὌΨν ΞΞ ΤΟ, ἐπεί ᾿--- ιΞϑ ὙᾺ ΑΣ ΕΞ). λθὶ ΞΞΞῚ---ἼἸΙΗ κφαγνο ε ξξξνων- δ 

Ἃ Ὡ ροάα Β. 
, , 
-π δ “ΠΩ ΜΕ ξον δεα. ῖ, ἘΞ διὰ 

’ ,ὔ Ἁ χω 
“ἜΝ ὩΣ τ θροσο ὦ ΡΕΎΝΩΥ πε, “αὶ 

, , δ᾿ 
ΓῈ- τ“ τὺ προ ὡλὶ ΠΥ ΛΣ δ Ξ  ὰ χῈ 

΄: , , 
“Ἐ" σῶν 2 ΞΞ Δολιύ “πὶ : - συ σ““ὐὐὐὐὰπ  π τον 

δ , 7, 
“ψαὔψπππὐπΝχσ-. πη ς, ἃ τ, 

’ Ἑ ’ 

, , , ’ , 
αν ῇ ΨὉὌὉΥΣ-͵ --- Ὁ Ὶ ΎΞΞΞΕ, φως Ὁ. ἐτ τον ἐποεύσΞ, κυ ἐπε ξον ςτ. 

1η861. ἐργοτελεῖ Α.π --- ἐργοτελὴ Β (οἰΐατη ὅθ. ἃ ποιῃϊηδθνατη 
ἐργοτελής οὐ ἀαθίγαιη ἐργοτελὴ ρτδθϑίαι) --- ἐργοτέλ, 1611. [| ἐργοτέλης. ο΄ --- 

ἀρχὴ ἐργοτέλους. Ὗ --- ἐργοτέλει. Ῥ -- ἔργοτ. ἱμ. δολιχεῖ. ΟΝΟΗ ««-- ἐρ- 
γοτ. ἱμ. δολιχεῖ. καὶ ἴσϑμια καὶ πύϑια, ΑΔ -- ἐργ. ἱμ. δολιχεῖ ὀλυύμπια 

καὶ ἔἴσϑμια καὶ πύϑια. ΘΣ --- ἰ4. (598 δουλιχεῖ) ᾽ -- ἐργ. ἱμ. δολιχεῖ πύ- 

ϑια καὶ ἔἴσϑμια. Ὠν --- ἔργ. ἱμ. δολιχοδρόμῳ πυϑία καὶ ἔσϑμια. ῬΑ --- ἰὰ. 

(Δα ἴτο νικήσαντι (την) οζ ὀλυυπιαδα) ΒΕ Οαφζηιο΄ (τὴν ἴῃ ΕΠ Ε᾿ 50118, ἰπ Εἰ ζ 

ΟΙαϑαμα δύ, ἴῃ Βο' {Ὁ. 5 νἱῦοβθ ρτὸ ζ) --- [ἰ4, (αΔ4. νικήσαντι 5010) Ζ --- 
ἐργ. ἱμ. δολιχοδρόμῳ ὀλύμπια καὶ πύϑια καὶ ἴσϑμια. ΑἹ. -- ἐργ. ἱμ. δολι- 

χοδρομῳ ὀλύυμπια. Ὁ --- ἐργ. τῷ υἱῷ τοὺ φιλάνορος. οὕ --- ἔργ. υἱὼ φιλα. 

νορος. ὃς ἐν τὴ ὁλυμπία νικήσας, καὶ δὶς ἐν πυϑῶνι (816) ἡ --- ἐργ. ἱμ. δολι- 

χοδρόμῳ. ΧΡΑμ'ν’ Βο." --- ἐργ. ἱμ. ἀπήνῃ. Βο.2 {{ὅ6. Α ἐργοτελεῖ] ὀλυμ- 

πιαδα μὲν ἐνίκησεν οζ. καὶ τὴν ἑξῆς οϑ. πυϑιάδα δὲ χε, καὶ ἴσϑμια ὁμοίως. 

Ἀδοῖθ: οὗ, γβ. 18 οἱ Ῥαυβαη. ΥἹ, 4,1. 



ΓΙῸ ΟΛΥΜΠΠΟΝΙΚΑῚ 1Ρ΄. 

Λίσσομαι, παῖ Ζηνὸς ᾿Ελευϑερίου, Στρ. 
ε 3 79 5 Ι Ι ͵ 

Ἱμέραν εὐρυσϑενε ἀμφιπόλει, Σωτειρα, τύχα. 
᾿ 5 Ι » 

τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται ϑοαὶ 
“Ν ΕἸ ͵ “ 

νῶες, ἐν χέρσῳ τε λωιψηροὶ πόλεμοι ς 
5 Ἁ Ι “ Α 5 » 

ς χὠγοραὶ βουλωφόροι. αἵ γε μὲν ἀνδρῶν 
ἥκω οἷν 1" ἢ ͵ » ͵ , 

πολλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ κάτω ψευδῆ μεταμώνια τάμνοι- 

σαι κυλίνδοντ᾽ ἐλπίδες" 

Ἰ ἴῃ βορίοπι Πἰτῖ8Β (ψὲ(ψε)ὴ ὈΡ̓ῬῬΟΒ --- τε (σὲ βαργα) Υ --- σε Ζ) 
ᾳαοᾶ γοοὶ λίσσομαι φταρῆχυτη ἸορΊταῦ ὨΪΠ1] οϑῦ ἢΪβὶ ΟΥ̓Χ (Δ ΠῚ ΟΥ̓ΠΑΠΊΘΗΤΙ 

αἰβυ ποῦ ομῖβυο οαβἃ [Π1ΠΠ0 ΘΔΥΤΆΙ ΠΤ ῬΥΔΘΡΟΠΘΥΘ ΒΟ] Θδπῦ ΠΙΡΥΑΥΊ, τηϊχέα οὐμπὶ 

ε΄ ὩΜΠΊΘΤΌ, 6] Ἰοοίογοτη δα βοῃο θυ (ΘΟ θ πὶ ΠΙΠΊΘΙΟ ΒΙσηδύΠ) τοίοστο 46- 

Ῥεθαῖ. ΟἸοξβὰ σε διχὶξ οοῃξαβίοποιη, [Ι͂ἢ Ν᾽ οὔὰχ "Γ δὲ ξ ἀρραζοπῖ; ἴθ Ὁ 

ἃ Υϑῦ. τη. ϑιηῦ ΛΔ οἵ ε βαρτα, ἰάθπηαιθ ε Β0Π 0] 10 ἤπὸ ῬουθπΘ πη] ΡΥϑθ χα πὶ 

οϑῦ; 860. πῆ. ἴῃ ἰθχίαᾳ οΥ̓αΟΘπὶ οὗ δοοθηΐαπι Δα αΙαΙδ, αὖ πὰ ΠΟ Βρθοίθτη Ὑοοΐβ 

Ψὲ μαρθαῖ, ΝΙΜΙ] οἰαιβηηοαϊ δῦ ἴθ Δ.Β. ΟΕ α εἴς. [0 οπι. παῖ Ναοῦ ες 

(Βα.3 οουϊ. λίσσομαί σε ζ. ἔλ. 1. 6. Ρ6Γ Φογθπι) --- παῖ τ6}]. (εὐ ΝΡΟΟ νο) 
οαπὶ ὅ9ῃ, ΑΒ οἵο. Ῥδυθοπθβὶβ. οἰ αβηηοαϊ πὸη οἤθηαϊξ. [[|[0Ὀ2 ἱμέραν εὐρυσϑενέ᾽ 
ΑΒρεθεὦ ἢ αδᾳβγὰβ (οὰπι 9]. ὁ οὐ ὅοῃ. ΑΒ1) Ηπι, Βὺ." --- ἱμέρα εὐρυ- 

σϑενέ᾽ (σϑένε᾽) ΒΑΟν ΕΚ Ί ΟΝ ΝΡΟΡ (ημ.) ΟΕ ΧΓΙΔΙ]Θ. Παϊπὶ αἱ μ'ν' ο΄ ΑΙ. 

Μτ. --- ἰᾶ. (ϑ6ἃ ἱμέρᾳ 5οτϊρίαπι) 1ο [4]. γ.] 81. Ὁ ---- ἱμέρ᾽ εὐρυσϑενέ᾽ ΥΣ» Ηο.Ἐ 
᾿ - ἱμέρ᾽ εὐρυσϑέν᾽ Ὡ --- ἱμέρα[ι] εὐρυσϑενεῖ Π6} --- ἱμέρᾳ εὐρυσϑενεῖ Ζ --- 

ἱμέρα εὐρυσϑενέος Οκ Εἰ ΒΝ ΘΟ ΟΝ (απ ὅ0ῃ. Β5 3) --- ἱμέρας εὐρυσϑενέος Ον 

- Οὐμμι. Μοβοῆ. οἱ ἀδέϊναμῃ οὐ δοοιβαίγασῃ Θχρ οαῦ. Οὗ Ρ, ἹΥ͂, 158, {} 
ἀμφιπόλει Αὔ,Υ̓Ξαο’ (οἴαπι ἱπ ὅς... [Ὀ]ΗΤ᾿ [πο ἴῃ ΒΓ] δὲ ἴῃ δἰίοτο φοπι- 

τηδῖο ΟὈμπ.. ΜΌΒΟΝ. οἴπὶ 9]. α) Βι. Ηπι.Ἐ Ιἄθιι ἱπαϊοδὲ βομ. Α (αὶ ἀμ- 
φίπυλιν οοΥγαρίαμη 6886. νἱἀθίαγ οχ ἀμφιπολεῖν) --- ἀμφὶ πόλει ΒΙ ΟΠΕΕΟ. 
ΓΜΝΟΡΟΕΌΧΖΓΡΙΔΙΘΗΣηος "]μ'ν'ω΄ [τ. γ.] Α]. Ηο.Κ (οείδμι ἴῃ ὅ ῃ. ΒΕ εἴα. 
αὐ οὐ ἴῃ ῬΥΟΥΘ σοιμῃμηαΐῖθ Οὐτημη, ΜΌΒΟΉ. οὖ ἴπ οἰοββὰ Μόβοῆ. μ'νΎ --- ἀμφὶ 

πόλιν Β-: (ἔ, μος. νοϊαϊε ὅθ. Α ἀμφέπυλιν 2) ἀδ αὰὰ αἰναογβιξαῦο βουρίαταρ 

ΠΟ Υροΐθ τοἰαίαπη οϑὺ ἴῃ πη. Υ, 908, οομῃρθηαᾶϊο 5υ]]αῦδθ ἐν ἃ ἱγροιποία 

πιὰ]. ἰπίο!]θοίο. [| τύχᾳ Α -- τύχα τε}]. Οἱ ἄς Ῥδοθ (νοὶ ϑαϊαΐο ροῦϊ8) 
μαᾶρθο Δορθρογαηῦ, [ογίαββο ἀμφιπολεῖν, Σωτειρα, τύχᾳ. Ιοσοσαπηί. Οἵ, Ρ. Υ1Π|, 

154ᾳ. [{|3. τὶν] τινι ΟἹ --- τοὶ ΟΕ. [[| 4 λαψ. Υ [|| ὅ κἀγοραὶ μὲν β. αὶ || 
βολαφ. Οκ -- βουλοφ. ΟΖη --- βουληφ. σ΄ [| αἵτε μὲν π -- αἱ δὲ μὲν 

Θεσ' --- αἵ γε μὲν τρ}}. (εὐ ΘΙ) [| θ πολλάἠνω ΟΟὝΤΓ --- πόλ᾽άνω ΠΣ [} 

ταὶ δ᾽ ϑ).Ἐ --- τά δ᾽ ΒΡΕΙΜΠΜΟΙΥΧΖΓΙΠαζκοφαμ'ν' σ΄ ΑἹ. ἢο. ΟΡ. Βτ. 
--- τὰ δ᾽ Α[ΟἸΕΟ.ΟΝΘ ΔΘΣη Μει. 8ι. Ημι. Βὺ.Ἐ {{ ψευδὴ ΑΒΟΙΕ ΡΟ. Μ]) 

ΝΟΘΙΌΥΧ.ΖΡΘΗΣακζηινηοηαμν' οσ΄ (1. 6. ΟἸμπο8. ΠΊ88. ἀθ αὐΐθι8 οΟηβίδ) 
ΑΙ. ἔο. Ορ. ΒΒ. (ουπι 86. ΒΟ οἵο, Οὐπιμ, Μόβοῖ. οὐ ὅ9Ὰ. Ὑπομι.) --- ψεύδη 



ΟΥΎΜΡΙΑ ΧΗ. 11. 

σύμβολον δ᾽ οὐ πω τις ἐπιχιϑονίων Αντ. τὸ 
- ΕῚ Ὁ: ἰὰ 

πιστὸν ἀμφὶ πράξιος ἐσσομένας εὑρεν “ϑεοϑεν᾽ 
»Ὕ 7 

τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί. 
᾿ 2 5 ἐμ ᾿ , “ 

το πολλὰ ὃ ἀνρωποις παρὼ γνωμῶν ἔπεσεν, 

ἐμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δ᾽ ἀνιαραῖς τς 
» “ 5 Α ᾿ Γ ᾽ “ΣκΝ 

ἀντικύρσαντες ζάλαις ἐσλὸν βαϑὺυ πήματος ἐν μικρῷ 
Ἕ Ἷ] 

πεδαμειψναν “χιρόνῳ. 

ε ! 3) ᾿ 7 ᾽ 

υἱὲ Φιλανορος, τοι καὶ τεὰ κεν, Επ. 
5 , “ὃ 5 , “ 5 «ς 7 

ἐνδομώχιας τ᾽ ἀλέκτωρ, συγγονῳ παρ᾽ ἑστίᾳ 20 
ω ἔ “ 

τς ἀχλεὴς τιμὼ κατεφυλλορόησε ποδῶν, 

Μι." (ἢ πὰ}1Ὸ πος πα. πος 568.) [{ τάμνοισαι ΑἸΟΘΠΕΕΑΜΝΟΙΡΊΟΙΒΙΟΥ 
ΧΖΓΔΘΞΗΣανΡς ΑἹ. Βῦ." (οαχα 80. Α) --- τάμνουσαι (ἴῃ δ... ΟΥΧ) -- 
τέμνουσαι (ἴῃ ὅθ. Β Πο.) --- τέμνοισαι Βαβο ζηοιμ'ν' ο΄ [τ. τ.} Ηο.ἘΞ{{- δον- 

ται Ν --- δοντι Ονο --- δοντ᾽ ΤἘ]]. 

Ἱ -βωλον Ν᾽ - βουλον Ε0,Ζο’ [|| δ γὰρ Βὶ {| 8 πράξηος (5190) Α " 

ἐσομ. ΟΕ ΝΑ [{ εὗρε ΛΔΟΡΕΟΜΟΦΟΌΥΧΡΔΘΗΣΈς ᾿-" εὗρε ἸΠ ππΣ 
ρεν ΘΕῸ ροΖ τος. ΑἸ. Βο.Ἐ || ϑεόϑε Β. βοῖαβ [9 δὲ] γὰρ 45 (αὖ ν. 1. 
ΠΟ αὖ 91.) {| τετύφλωται Εἰδ. ΕΔ. ἢ Ζ4.} 9' --- τετύφλονται Ρ -- ΘΝ ΗΝ 

ται ΑἹ. -- Οτετύφλωνται τ6}}, (οἴίαπι ἘΠῚ Ζ ρς.) [| φραδαί Α.[0]5 Βὺ." -- 

φράσαι ν'λο ({τ, μι) - φράδα, ΒΗ} ---- φραδαι ΡΙΠ]ΠΖαοφμ'νῬε [τ6}]. ] ΑἹ. 
Ηο.Ἐ {10 ἀνθρώποισι Α [[ παρὰ οπιηα8 αὖ νἱάδρίαγ [[| γνώμην ΒΙῚ Ὁ [] 
ἔπεσον Ζὶ -- ἔπεσαν Ὁ (ουπὶ ρ]. ἐπῆλθον) --- ἔπεσε Β, --- ἔπεσσεν Βμ'ν'σ΄ --- 

ἔπεσεν Ὑ6]1. (ουτα 5]. ἐπέβη ἰπ Μοβο.) [|| 1] οἵ δ᾽ Ὁ. ΟΟΥ̓ΧΖΙΘΖοϑ μ’ 
ν΄σ΄ ΑΙ. Βο. -- ἐν δ᾽ Ο (ουπι ρ]. δαΐύ οἱ ἕτεροι δαΐ οἱ δ᾽ ἕτεροι) --- οἱ δ᾽ 

Α[ΒΟΙ] ΘΑ ΕΕΙΟΊΜΝΣΙ αηῳ]ο 3 ο Μη. [|| ἀνιεραῖς ὈΥ͂ [12 ἐσλὸν ΑΒΕ 

ΟΝΙΕΡΊΘΌΥΠΙΘῚ] ΑἹ. ὅι. Β6. Ηγ.3ῈἘ -- ἐσθλό. Βὶ --- ἐσθλὸν ΟΟΝΟΧΖΡ 
ΔΙΣ τθοο. Βο.Ἐ ὅῖὰ. Οχ. Ηγ.} [|{ παῖδ᾽ ἀμειψαν (8.6) Α --- παιδάμειψαν Π 
Σ -- πεδάμειψαν ΒΙΟΠΕΕΟΙΜΝΊΟΌΧΓΡΙΔΘῚ τος. ΑἹ. Βο." --- μετήμει- 
ψαν 5 Ὑυπὶ (60 ρ]. ἴῃ 0) τος ποταάμειψαν Β5 - προσάμειψαν ΡΟἸΗΖ (α 
Ρ οφὰπὶ 5]. ἠλλάξαντο τοῦ πήματος) [13 ἤτοι ΑΒΟΘΟΌΥΑ ΧΖΗΣη -- ἤτοι 
οὐ ἥτοι ἱπποίίπι ΕΕΝ - ἦτοι ὈΥΡΓ' [16}1.] τϑος. ΑἹ. Βο. ἘΠῚ ομι. καὶ Ν ς 
Ο (ἔ.. ἡ ροβίθα ἱπβουίαπ) ΞῚ [| τέα χεν ΑΔ ΠΣ --- τεὰ μὲν Ζ [[14 -χαις 
ΕῚῚ --- χαὰς Τ6}]. [0 συγγόνων Σὸ (οῬε αὖ ταϊηϊ νἱἀθθαίατ) --- συγγενεῖ Ηἰ. --- 
ΤΠ Ὁ) Α[ΒΟΙΌΕΙ. θίο. {{- παρεστία Ἐ᾿,17. (οαπι ὅθι. Θοιτα.) [{ 15 τίμα 
Ἅ1 τα φυλορρ. 4; -- φυλορ. Δ --- φυλλορ. ΟρΗῦθΘ -- φυλλορ. Δ. [ΒὉ] οἵα. 

Ι! -χόησε ΒΕ. 1 6χΧ ῬΒυυπίομο -(οο]αίο ΒΈΚΚ. Δπ, 1, 11. 11.) --- ρόησεν Ηπι. 

Βρ..- ρόησε ΤΩ58. Οὐ Τ0]]. 664. 



112 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ 1Ρ΄. 

εἰ μὴ στάσις ἀντιάνειρω Κνωσίας σ᾽ ἄμερσε πάτρας. 

νῦν δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ στεφανωσάώμενος 35 

καὶ διὲκ Πυϑῶνος ᾿Ισϑμοῖ τ᾽, ᾿Εργότελες, 

ϑερμὰ Νυμφῶν λουτρὰ βαστάζεις » δμιλέξων 7 παρ᾽ οἰκείαις. 
ἀρούραις. 

16 εἴ κε μὴ αϑδὺ -- ἡ μὴ ὕ' -- εἰ μὴ τοὶ}. [{| χνωσσίας ΑΙΜΝΟο -- 
χνωσίας ΒΟΒΕΕΟΙΡΊΟΙΒΙΟΥ͂ΧΖ ὙὩποπι. τοος, ΑἹ. Ηο. [[ὖὃὄσ᾽ ἀἄμερσε ἃ 

10. Β6. Βρ. ὅν. (θυπὰ ὅθι. Ὁ) --- ἄμερψε ΝῸ- --- ἄμερσε ΒΟΘΕΒΕΌΝΟΙΡ 
ΟΕΌΥΖ ὙΤμομι. τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ -- ἄμαρσε Χ [[ δ᾽ ἐν ὀλυμπία Α -- δ᾽ 
ὀλύμπια γε Ζ -- δ᾽ ὀλυμπία(ᾳ) τεῖ!. [Ο18 δι᾿ ἐκ πυϑῶνος Α ορξπιο -- 

δὶς ἐν πυϑῶνι τος. Βο. Ηΐ, -- δὶς ἐν πυϑῶνος Σ - - δὶς ἐκ πυϑῶνος ΒΟ. 

ἘΡΟΜΝΟΡΟΒΣ ΟΥΧΖΙΡΘΊΔΕΙ ΞΠ ΑἹ. Βε. Ηνγ.3  -- β9ι, γι. καὶ ἐν ὀλυμ- 

πίᾳ καὶ ἐν πυϑέᾳ καὶ ἐν ἰσϑμῷ π}}1} ἀθ ἀμπρ!]Ἰοὶ νἱοίοτῖα Ῥυίμῖα, απδπὶ 

Εθοο. φοτηπηοπηογδηΐ, ὙἱᾶΘ δᾷ Ιηβοῦ, [| ἰσϑμεῖ τ᾿ αῳ [{ ἐργότελες ΟἸλΠ68 
αὐ νἱάοίυν [19 Θερμᾶν Α5’Α.(ΕῚΝ [| νυμφῶν Ὁ, [} λουτρᾶν Α -- λου- 
τα ! βαστάζοις Σ (οὰπὶ ΕἸ. ὑψοῖς τς ΕἸ. ἀνυψοῖς Ο {} ὁμιλέων ΟΠΊΠ 68 

Ι] οἶχ. παρ᾽ ἀρ. αΡο80 ς--- παρ᾽ οἰχείαι ἀρούραι πο -- παρ᾽ οἰχείαις ἀρου- 

ραις Τ6]], 

ΘΟ ΒΟΥ. τέλος ἐργοτέλους. ΕΟΟΤΌΟΌΥ (εὐ πι8. Αῃρο]οδη.) --- τέλος. 
 Ξ ὕμνου τέλος ἐργοτέλους ἱμεραίου. μ'ν' σ᾽ ---- πᾺ}1ὰ Βα 50. ἴῃ ΑΒΟΒῈΕΝ εἴα. 



ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ ΙΓ΄. 

ΞΕΝΟΦΩΝΤῚ ΚΟΡΙΝΘΙΩιΙ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΝΌΩΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΛϑι. 

Ὁ οὐ ὁ ν᾽ ἢ ἃ δ᾽ 
- - 
-τ »» Ἵ τς Ἃ 
ἜΝ ᾿Ξ »᾿ » ἢ τ 

Ρ 
σχς΄. 

, , . 
Προ ν, Προ τὴ ΑΙ “πΞ 

, ῳ Χ, 
ἮΣ τ πῶ ΑΙ ΣΖΣ 

5 χ ,ὔ ἘΞ Ξ- 
“4]ἹἭιΙινωῳ δὰ στο τὸ ἐδ ουππὸο' δ τὰ, πΞ ὩΣ 

᾿ , , , ΡΖ 
ἘΠ τ τ μα τ σχὼν ρα πότοι το πκμον,, ποτ πὸ ἐν ϑδενς 

-- ἡ , -- 
ἘΠ γ᾽ αν, σο π σι πὸ δι τ ππὸὶ ὰσ τ νι τ 

, αὶ ᾽7ὔ . 
τ δος ὐπὸ τευ ΤΥ 

᾿] Ἐκ ρυῦ, ἃ, ἧς 
; , , -- 

ΞΡ σ-Ξ τα το ΡΟ ΠΩ ΔΑΊ ΑΝ -Ξ το ἐπα ΕΑ ΞΕ ΝΩ 

ἥ ,ὔ 
λον τειυννων ἡ Ἀδτον κι τ πὸ 

"δι ΞΞ τς ΣΝ ας Ἐς σα κ, ας τὸ μ΄. ΜῈ , 7] 

, ,ὔ ,ὔ 

ὙΞηξετονον ᾧ τ τρις εν, οὐ γζεσα, ἂν παῖς οὐ αν 

ς 
ΜΝ. , , πὰ ἢ ἊΣ 

πο πὰ πο σ- πος ὡς ΝΟ λυ σ΄ ΩΣ Ὡλο πΞ Ξ ΠῊ τὸ ἘΞΑ 

, , , -Ξ- 
ΠΩ ΤΟΝ, πρπ  Τ  ΞΚΞ στ ΧΑ 

Ι ὦ ξενοφὼ διοδρό ὶ 9. ΠΒ5ΟΥ, ξενοφων. Ο --- ξενοφωντι χορ. σταδιοῦρομῳ καὶ πενταύῦλῳ. 

κήσαντι (τὴν) ο9 ὀλυμπιάδα. ΠΕΒΟΡΟΌΤΥ ΖΔΘΗΣΥαδολίηιφαο" ΑἹ. 

ἕεν. χορ. σταδιοδρ. πεντ, νικήσαντι. Ορς --- ἕεν, χορ. πεντάϑλῳ. ΟΝ δ ς 

ἕεν. χορ, σταδιοδρ. καὶ πεντ. Γάμ'νσ΄ Ηγ." --- ἕεν. κορ, σταδιεῖ, δρόμῳ, 
πεντάϑλῳ. Βο,Ἐ -- οτα, ἰηβοῦ, ἴπ Βησλ' 

Μοῖγν. Εροᾶ. ὅ ἀϊδίαπχογαῦ Βῦ.2 Ἐ τὰ Ὁ -- - -:υ -- Του. 

ν Ι αι .Ζ] “νυ - ἀν ᾧ. πὸ ἐπὶ ΞΟ -Ἢ ΕΞ συ “' 
Μοιώταβθῃ, Ρίπᾶδγ. 8 



114 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙ͂ΚΑΙῚ 1{΄. 

Τριςολυμπιονίκαν Στρ. α΄. 
ἐπαινέων οἶχον ἅμερον ἀστοῖς, 

ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσομαι 

τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, ᾿Ισϑμίου 
5 πρόϑυρον Ποσειδᾶνος, ἀγλαόκουρον. 

ἐν τῷ γὰρ Εὐνομίω ναίει, κασιγνήτω τε, βάϑρον πολίων, 
ἀσφαλὴς 

Δίκω, καὶ δμότροφος ΕἰΪρήνω, τάμι᾽ ἀνδρώσι πλούτου, τὸ 
ορύσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος. 

ἐθέλοντι δ᾽ ἀλέξειν ᾿Ἄντ. α΄. 

Ι τρὶς ὁλ, Β (οὰπὶ ὅ.. Β) --- τρισολ, ΟΌΒΕῸΘ ΙΝ. εἰς. {{ ἐπαί- 
νων ΤΧ --- ἐπαινὼν ΗΑ --- ἐπαινέων γ6}1. [{0-. 2 ἄμερον Ἐ) [{| 8 ξείνοισί τε 
ΟΟ -“-“-- ξένοισί τε Ν᾽ --- ξείνοισι δὲ ΒΟΘΗΡΟΤΌΥΖΔΘΕΗΣΥ --- ξένοισι 

δὲ ἘΞΤΕΊΖΙ τορος. ΑἹ. Βο." (πὶ ὅοι, οί. μὲν --- δὲ) {4 ὄλβιον Β, [] 
5. ποσειδᾶνος ΒΟΝ ΤΟΒαΞΩζ8 Με. δι, --- ποτιδᾶνος ΕΒΟΗΟΤΌΥΝ (ἃ Εἰ 

οὐτῃ οἱ, ἀττιχκόν) ὃν. Βρ. --- ποτειδᾶνος ἘΒΡΓΙΔΊΘΗΣ αἱ λ'μν' συ! ἈΞ Ἐο. 

Ορ. ὅ." Ηἰ, --- ποσειδῶνος Ν᾽ Ὑαδοϊηιποηγδω (Θ΄ )ὴ [| θ ἐν τᾶδε γὰρ Β. 
ὈΡΟΕΟΉΗΠΙΟΡΟΕΤΟ.ΧΖ (τὰδε) ΓΔΘΠΣΥΛΔ' 6 Βο; --- ἐν τὰ γὰρ ΟΠ ΝΌΘΡ 
ΞιΩ απο [τ6}1. ΜΟΒ50}.1 ω΄ (τᾷ) ΑἹ. ὅπ. --- ἐν τῇ γὰρ Ὁ, --- ἐν τᾶδε δ᾽ 

ψαλιμ'ν οδ΄ (Ττῖο1.) Εο. [{ ναίει] κάλει αδ6ο [|| κασίγνηταί τε ΒΡΗΌΔΥ τοοσ, 
ΑΙ. Βο." (οαὰ ὅοῃ. Εδο.) --- κασίγνητά τε Ἡ, --- κασιγνήτα τε ΟὨΡΕΕ 

(ήτά τὶ ΘΗΝΟΡΙΟΤΌΥΧΖ (τὲ) ΓΔΘΑῊΣ --- κασιγνήτη τε 6Χ [Ξ τοϊαἴαπι 

αϑὺ; ἡ ρ]. βαρτὰ τὰ ἴθ ΡΖ βιπραίαυομη ΠΕΊΘΟΥ ΠῚ ἰη ΘΙ Προ μη 6556 ἱπαϊοαῦ; 

Ἰάθταααθ ἴῃ 86. γοῦ. (η) ἀδελφὴ ἀρραγοῖ. [|ωῺ Δίκα, πολ. ἀσφ. βάϑρον, ὅπ. 
Ηπι. [| πολήων Ο --- πόλιων Τ' [0 ἀσφαλὴς ΒΟΘΕΕΘΗΝΤΌΟΡΟΕΤΟΌΥΧ 

ΖΓΔ ΘΗΣαϊδηιοημ'ν' ο11: [τ΄ τ. Α]. Ἐο.Ἐ Ηγ. Κγ. (δὰπι (Ὅππι. ΜΟβΟ}.) --- 
- ἀσφαλῆς Δ -- ἀσφαλὲς Ν τ οἴΔο ῷ. (αὶ 8ῖ μαῦϑὲ γϑῦθ ἕς, ΠῸἢ τηυ]δαμλ 
δαοίογ τα 8. μαΐο βουρύαγαθ ἀθοῦῦ; ἴῃ Ν |ἰἴογὰρ ἀοίγιίαθ βδαη1) ὅι. Οχ. Βὺ.Ἔ 

(δον. Β διυθίσασπι 66) [{ δηΐο (ποη ροβῇ) ἀσφαλὴς ἀἰδίπρααπε ΟΝΟΌΖΘ 
-- ροβὲ ἀσφ. πι]]ὰ8 πη8. [[0Ης ἢ δίκη Ε [[ωὁμότροφος ΟΥΝῚ ΟἿΑ (οαπι 50}. 
Βῦ Βο.) Οχ. Κγ. --- ὁμότροπος [Β] ΠΕΕ' οἴο. (οαχα ρ]. Ῥ ὁμόζυγος οὐ ΟΟπητη, 
Μοβομ.) [{εἰράνα ΟΟοω΄ [4]. τ. ] ΑΙ. Βο." --- εἰρήηνα ΒΕΕΟΝΡΟΒΤΌΥΧ 
Ζακχαλ' μ'ν'κοο’ σ΄ --- εἰρηναία 1 --- εἰρήνη ΠΗΓΔΘΙΠΣΎΥαΑΉΩν' κοῦ [{ ταμίαν] 
ἂν. Τ' --- ταμίαι [ ἀν. οπιπο5 10}}, (ἀνδράσι ΘΙΗΣῚ) --- τάμι᾽ ἄν. 5οτῖρδὶ |] 
8 εὐβόλου ἘΓΤγοΓ [] 9 ἀλέξειν ὦ! Ῥϑτ. Βα. Βῦ.3 Ἐ -- ἀλεξεῖν ΒΡΕΕῸΟ 
ΗΝ ΟΟΡΟΒΤΟΌΥΧΖ Τμοι. τορος. ΑἹ. πο." 81. Βρ.3 



ΟΙΥΜΡΙΑ ΧΊΠ. τς 

« ᾿ς 

το ὕβριν, κόρου ματέρω ϑρασύϑυμον. 
" ἷ “ “ , 

εχ χωλῶ τὲ φράσαι» τολμῶ τὲ μοι 
Ψ "»“᾿ »"» 2 “ 7 

εὐνεῖον γλώσσων ὀρνύει λέγειν. τὸ 
5) ᾿ ͵ λ Ν χὰ 
ἄμωχιον δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἤϑος. 
᾿ -“ 2 “ Ν ! 5 “, ὑμμιν δέ, παῖδες ᾿Αλώτα, πολλὰ μὲν νικώφορον ἀγλαΐαν 

“] 
ὠπαάσαν 

» 2 πν ε ’ ς -“ » ΓΝ, 

τς ἄκραις ἀρεταῖς ὑπερελοόντων ἱεροῖς ἐν ἀξῶλοις, 20 

πολλὼ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἐβωλον 

Ἔπσ. αἱ 

Ὧραι πολυάνϑεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαϑ᾽. ὥπαν δ᾽ εὑρόν- 
τος ἔργον. 

10 κούρου ἘΠ ΕΔ. ΠΑ. {} ὕβριν, κόρου ϑυγατέρα δρ. Ηἰ. -- ὕβριν κόρου, 

ματέρα ϑρ. ΟΟΗΘΤΎΠεμ' ο΄ (ουπι 6]. Η κόρου] ϑυγατέρα οὐ οαπὶ (ὐΟΠΊΠΆ. 
Μοβοῖ. οὐ ὅ9ῃ. ἄστη. οὐ ρἷοββ. Το.) --- ὕβριν, κόρου ματέρα, ϑρ. Νὴ» ΟΥ. 
ϑγα.Ἐ --- ὕβριν, κόρου, ματέρα 9ρ. Ο --- εἰπε ἀἰδῦ, ΒΌΒΕΝΑ ΠΖΘΣαζηοῳ 
ΑΙ. Βο. Με. ὅι. {{ ϑρασύϑυμον ΟΟΡΗΝΟΧΓΥΔΘΗΣΥ ΑΙ. --- Θρασύβουλον 

5 ---- ϑρασύμυϑον ΒΕΕΟΓΡΘΕΊΤΙΓΥ]Ζ τορος. Βο.Ἐ || 11 τε] τοι Β. [} 
12 εὐθεῖαν ἘΡΟῊ Δ [|| 18 κρῦψαι Τ' {Π{ 14 ὑμμῖ δὲ Β.6. --- ὕμμι δὲ ΟΝ Τ 
-- ὕμι δὲ Τ' --- ύμμι δ᾽ ὦ Δ -- ὕμμι δ᾽ ὦ Θ -- ὕμι δὲ Ρ -- ὕμμι δὲ 
ἘΕΌΘΟΌΟΥΧΖ -- ὕμμιν δὲ ΘΗΓΠΣΎΚΗοΙ,λ' μ'ν'οσ’ Βο. Ορ. ὅτ, --- ὑμῖν 

δὲ Β ΑἹ, --- ὕμμιν δὲ αγ“] Μι. 8ι. Ηγ." ἁλάτα ἘΠῚ --- ἀλάτου ΤΟΥ 
-- ἀλλάτα ΓΙ -- ἀλείτα Χ --- ἀλίτα 85 [[ 1454. ὠπασᾶν γ᾽ [ο΄ Ὁ] μ' 
ν΄οσΠ Οκχ. Πγ. --- ὠπασάν τ᾽ ἢο. Μι. δ... (πὶ μ0110 πη8.) --- ὠπάσαντ᾽ ὅτη, 
ὠπασαν (δῖπθ ραγίίου]α) ΒΟΡ (0 σεν) ΘΕ ΟΉΗΙΓΝ]ΟΓΡΊΟΙΓΒΙΤ ΌΥΧΖΡΓΔΘΕΠ 
ΣΥΩΩαφίηνηοῳ γ]55ωω" ΑἹ, ΟΡ. Βύ." {{|21᾽᾿ ὑπερελϑοῦσιν (στν αϑ (7) αϑ δοά]λϊηι 

που (Μοβοῖ.) (οατὰ Οὐτημι. Μόβοῖ. ἴπ αδοϊηιη5) --- [ὑπερελϑ]οῦσι 

ο]οββὰ βαριίαβοῦ, ἴῃ ΟἹ ΕΠῊΡΙ -- - ὑπερελ...... Νπν.- ὑπερελϑόντων ΒΟ. 
Ὁ. ΒΙΟΙΡΊΩΙΗΙΤ. ὈΥΧΖΡΙΔ ἸΘΙΠΊΣαυ ἐμ'ν' ο΄[9΄ λ΄ σΊ]ω’ ΑΙ. ΒΟ. ἜΠ οαϊη Ὡού. 

Ῥεῖ. (ὑπερελϑόντων χρή γράφειν, οὐχ᾽ ὑπερελ. ϑοῦσιν" οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς 

τὸ μέτρον ὀρθῶς.) οὖ οὔπὶ ΕἸ. ΒῊ Δ (νικησάντων) Ὁ (τὸ πᾶν ἐνεγκαμένων τῆς 
νίκης) Σ (ὑπερβαλλομένων τοὺς ἀλλους). Ιἄρτὰ ἴῃ ϑὅοῃ. ΒὨ οἵο. δ ἴῃ 508. 

ὙΠοΙΏΔΠΟ τΟρΟΥαΥ; ἸΙἀθτηαπθ ἴῃ (οἴητη. ΜΌΒΟΙ. ᾿πίουροϊαύατα ἸΘρΊσα1" 1 ΤΏ88. 

ΤΥ ἰδ ηΐβ μΊν ἢο. ΤΥ πἰὰβ. οηΐμα, ἃ Μοβοποραο ἀἰβϑθηίίθηβ, να]ρᾶ- 
ἴᾶτα τοάπχῖν, [[ ἐν ἀέθλοις Ο,1321, "ΖΕ Βὺ.Ἐ Ηπι. --- ἐν ἀέϑλοισι ΒΟΌΕΙ' 
ΘΗΝΟΡΘΕΤ.ΟΥΧΙΔΘΗΣΎοω ΑἹ. --- εἰν ἀέϑλοισιν αἰοφλ' μ'ν᾽ ο΄ [τ το] 
Ἐου [106 κραδ. α [ -λλὸον ἘΕΝΌΖΗΣΗ Ι Ἰ ὥραν τ'ὶἴ { σοφίσματα. 
ἅπαν ΒΟΕΒΕΘΗΝΟΤΌῸΠΥΧΖΓΘοα ΠΣΎζας .-- τ΄, ἅπαν Ὦ --- τα. πᾶν Ν΄νο 

ῬΟΒ,: (υδον Βοι. ΒΙΉ,51,517,2 Πο;3) -- ϑ᾽, ἅπαν τορος, ΑἹ, Βο." (ἅπαν) 

Η, 11,1 Εο:3) 
9Ὲ 



16 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ ΙΓ΄. 

ταὶ Διωνύσου πόϑεν ἐξέφανεν 25 

σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διϑυράμβῳ" 

20 τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτρα, 

ἢ ϑεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλῆα δίδυμνον ἐπέϑηκ᾽" ἐν δὲ 

Μοῖσ᾽ ἀἁδύπνοος, ᾿ 30 

ἐν δ᾽ λρης ἀνθεῖ νέων οὐλίαις αἴχιμαῖσιν ἀνδρῶν; 

ὰ 3 ΨΤᾺ “ ͵ ὑπατ᾽ εὐρὺ εανάσσων Στρ. β. 
[2] Ολυμπίας, ἀφϑόνητος ἔπεσσιν 35 

͵ ο -“ ͵ 

25 Ὑενοιο “χρόνον ὡπαντα, Ζευ πατερρ 
“ Α -» ,ὔ 

καὶ τονδε λαὸν ἀβλαβῆ νέμων 

18 ταὶ] τ αὗ Ἐὰ -- αἱ τοῦ Ν' -- καὶ Ηι. {{||Ηδιωνύσου αἰέογβξΡε ο'ε [σ΄ αἷ. τ. 

ϑη.Ἐ -- διωνύσσου Με, 8ι. --- διονύσσου ΟΕΠ.Θ -- διονύσου ΒΟΘΕΕΟ.ΝΟΤ 
ὕρεν ΥΧΖΓΙΔΙΠΣΎζεοηςαλ μ'ν'σ 1 ΑἸ. Βο: ἢ {{ποϑὲν ΠΣ (Υ τεβῖ Βύ. ποϑέν 

ἜρῸ πο ποῖανιὴ --- πέξρεν Β οἷο, [| ἐξέφανεν ΒΟΕΙΗΙΤΟΥ͂ΖΣ Ην." --- ἐξέφανε 
ΘΕΟΝΟΟΘΤΑΌΣΧΓΔΘΑ 9. Αἱ. --- ἐξέφαναν ΒΕΥ͂Θ»' αζηοφτολ᾽ μ' ν΄ ο΄ σ΄ [α]. τ.] 

Βο.Ἐ -- ἐξεφάνασαν (η βιιρτὰ ναὺὴ πὶ (6 αἴοββα; μἱ. Εἰ δἱ Ττῖοὶ. ἐξεφανησαν; 

εἰ. Ο ἐφανέρωθεν; αἱ. Ζ ἐξέλαμψαν; μἱ. ΜοΞοιι. ἐλαμπρυνϑησαν) [[Άᾷ.10 βοη- 

λάτω 6.0} -- βοηλάται (η βυρτὰ αἱ) Β --- βοηλλώτα (βἰο) Π --- βοηλάτα(ᾳ) 

ΡΕΕΟΝΤ ΟἾΡΟ εἴς, (οταια ὅοῃ. Ο βοηλάτην ἀοςαπατίνατη ργδθβίδηῦ; οἱ. Ρ 
βοὺς ἐλαύνοντι) Χάριτες Διϑ, Β5.3 (οοϊίατο Υὸ. Δα ᾿πϑτας, Αὐομδθοὶϊ. 

1, 100) -- Χάριτες διϑ. Ηγ. Βὺῦ. -- χαρ. διϑ.. τοὶ]. ὅν. Ηι. {[ωἠΚ20 τίς γὰρ 

ΒΟΡΕΕΟΗΝΟΡΟΙΒΙΤΟ ΧΖΔΙΘΞΙΠΣΞΥΩ ΑἹ. Βο; Ηγ. (σοαπὶ δὲς. 
γε.) -- τίς δὲ Γ΄ τορος. ἢο.Ἐ --- τίς δ᾽ ἀρ᾽ Ηπι. [| ἱππίοις ΠΣῪ {ἐν 

οπι. 6,0, ᾿Ϊϊὀ ἔντεσι ΒΟΡΘΕΕΟ.ΗΝΟΡΟΘΕΤΟ.ΧΖΓΔΘΗΣΥΩΣ Βο; -- ἔν- 

τεσσι 1ω ΑΙ, --- ἔντεσιν ἄκεᾳ -- - ἔντεσσιν απογλνολ' μ'νο΄ [σ’ ἃ]. ν. Βο.Σ 

! 21 ναοῖσι ΠΣ [[ βασιλέα [Β]0,} ο; Ηπι.: Βύ.3 Ἐ -- βασιλῆα τη88. 

(οὕδια Ο,6,) ΑΙ. Βο.Ἐ Βύ.1 Πιη.3 [|| δίδυωνον Βῦ.1 Ηιη.3 --- δίδυμον τη58. ΑἹ, 

Βο.Ἐ Ηιω.1 Βύ,3ἘἙ {{ ἐπ:ϑηκ᾽. ἐν δὲ ΒΟΘΕΕΙΘΙΗΝΡΙΕ]Τ ΌΧΓΞΞΩυ' ΑΙ. 

Βιπα Ηϊη, Β..5Ὲ --- ἐπέϑηκε δ᾽ ἐν α --- ἐπέϑηκε |ἐν δὲ Ο --- ἐπξϑηκεν, ἐν 

δὲ ΠΥ̓ΖΔΘΑΠΥ -- ἔϑηκ᾽. ἐν δὲ, τεος. Βο.Ἐ Βῦ.1 { ἀδύνοος Ὁ --- πνόος 

Ὑ, τοῦ}. 1|-22 αἰχυῆσιν ΡΟΤΌ --- μᾶσιν 5 --- μητῆσιν Χα -- μαῖσιν Β 

ΟΡΡΕΕῸΘΗ εἰς. || 23 ὕπατε Ο ΟΗΒὺ ΤΟΥΧΠΣΥ --- ὕπατ᾽ [Β.] 00 ΠΕῈ 

{ΝἸΘΓΒ.1ΖΙΓΔ]Θ τος. ΑἹ. Βο.Ἐ {| εὐρυαν. Εἰ [24 οὐλ. ο΄ [ ἀφϑύνατος 

[Δ᾽2]9 Αι. Βο:Ἐ --- ἀφϑόνητος ΒΟΘΕΕΟῚ ΗΝ ΟΡΟΙΕἸΤῸ ΥΧΖΓΞΗΣΎΥαῦ 
οἰιπιποητδαϑ μ᾽ ν οἷσ΄ Βύ.Ἐ [| ἐπέεσσι ΝΟ --- ἔπεσι ΕΕΈΣΥ -- ἔπεσι τυγ- 

χάνοιεν (Ἰπίγιϑα κἰοββ8) Π -- - ἔπεσιν Βο; -- ἔπεσσι ΒΟΘΘΗΡΟΤΟΟΧΖ 
ΓΔ Αἱ. --- ἔπεσσιν Θ τοοο. Βο.Ἐ [|| 25 μένοιο Β 50].5, τα] [[ 2θ 3α. νέ- 
ἁων ξενοφῶντος, εὐϑυνε Ομ'ν'ο΄ --- 5ἰπο αἶδι. ΝΟαποφ Βῦ. --α νέμων, ξενο- 
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“-“»" " ἰοὺ 

Ξενοφῶντος εὐϑυνε δαίμονος οὐρον' 
,ὔ ,ὔ ! 3 “ ͵ ν » , 

δέξαι τέ τοι στεφάνων ἐγκώμιον τεϑιμόν, τὸν ἄγει πεδίων 
7, 

; ἐχ Πίσας, 40 
-- « "»" 7 7 

[30] πενταεϑλῳ ἅμω σταδίου νικῶν δρομον" ἀντεβολήσεν 
» ΠΟ λ ΒῚ 7 

40 τῶν ἀνὴρ ϑνατος οὕπω τις πρότερον. 

δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν Αντ. β΄. 4: 
πλόκοι σελίνων ἐν ᾿Ισϑμιάδεσσιν 
φανέντω" Νέμεώ τ᾽ οὐκ ἀντιξοεῖ" 

[35] πατρὸς δὲ Θεσσαλοὶ ἐπ᾽ ᾿Αλφεοῦ 

45. ῥεεθροισιν αἴγλα ποδῶν ἀνάκειται, 

Πυϑοῖ τ᾽ ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου τ ἀελίῳ ἀμφ᾽ 
ἑνί, μηνὸς τέ «οι 50 

τωὐτοῦ χρανααῖς ἐν ᾿Αϑάναισι τρίω πέργω ποδάρκης 

φῶντος εὐϑυνε ΒΥΖΘΠ εἰο. ΑΙ. Βο." σατα ὅΘῃ. γοῦ, (πὶ ὅθι. Ο ξενοφῶντι, 
ἴθ ὅθι. ΘΟ ἴϑυνε, ἴῃ πὶ εὐϑυνον) 

21 δαίμονα ΔΙΘ (βοᾷ ο]. Θ τῆς τύχης) || 28 τέ οἱ ΟΝΟΙ" (αὐτὰ 
Θ0ῃ. Με.) --- δὲ οἱ [Β]ΠῈΠ᾿ εἰς. [| ἐγκώμιον. τεϑμόν. τὸν, ἄγει Β [{ πίσ- 

σας ΟΟΓ}Θ -- πίσσα. (ης βαρτα) Ν --- πίσης ὁ [|298 πενταέϑλω(ῳ) ΒΟ 

ΠΕΕΟΘΉΗΝΟΤΌΥΧυ ΖΡΟΓΔΘΠΣῪ Βς. --- πενταέϑλων Χα Ζδο --- πενταϑλω(ῳ) 

[ΡΊΘΦ[Β] τεος. ΑἹ. Βο.Ἐ || δρόμον. ἀντεβόλησε ΒΕΟΠΕΕΟΘΗΙΝΟΡΟΒΤΟΌΥ 

ΧΖΓΙΔΡΊΘΑ ΞΗΣΥ (ἀντιβ. ἴπ ΟἹ) -- ἰ4. (βε4 σεν) Ὡ ϑω" 2 ΑΙ. Βῦ.Ἐ (φατα 
ΒΝ 6 οὐ ΒΜ. Ὑ12. 590}"-- δρόμον. οὐκ ἀντεβόλησεν τορος. (- βούλ, 

δον -σε Θυ98) Βο.Ἐ Ηπι.2 --- δρ. οὐκ ἀβόλησεν Ηπι.: 1 30 ϑνητὸς Ρ 5015 |] 

πρότερος ΟΝῸ (Θοαπι ραγᾶρην. ὅθῃ. Β, ὑδὶ 8111 [αὐ ΤΊ Εο.1 πρότερον) --- πρό- 

τερον [Β]ΊΠΕῈ εἰς. [32 πλόκοι] ἰπ 50}. Β ἰπἰξ, ρίο νῦν ςέφανοι Ἰορίνατ 

γρ. στέφανοι. [[ ἐν τη. ΕἸ [| -σσι νοίξ, οὐ ὙΠοπα, --- σσιν (σιν Δ΄) τοος, ΑἹ. 

Βο." {38 νέμεα τ᾽ ΒΡΕΕΝΟΟΖΥ τοοο. ΑΙ. Βο." Β6. Ηπι. Βῦ.Ἐ --- νέ- 
μεα τ᾽ Οπ.ΓΙΓΔΡΊΘΙΠΣ --- νεμέα τ᾽ ΟΡΟΘΗΘΤΥΧ 8π|. [|| 34 πατρὸς δε 

ΟΟΘΟΤΌΥ ᾿ ϑεσσαλοῖο ἐπ᾿ ΒΟ ΠΕΕΘΉΙΡΟΒΌ ΥΧΖΓΔΘΞΗΣΥ -- 
ϑεσσαλοῖ᾽ ἐπ᾿ ΟἾΝΟΡ ΑὮ. Βρ. ὅν. -- μὴ) οτος .ς. Τ -- ϑεσσαλοὺ ἐπ᾽ 

γθος. ΑἹ. Βο: Ἐ [|| 85 -σι Ῥη [} αἶγλα Ε || ἄγκειται ΔΘΙΗΥ, 4 36 δ᾽ 

ΟΝΟ (ουπ ῬάξαΡΙΣτ. ΒΟΗ͂Σ ΒΒ ἘΝ) τ ΒΙΡΕΕ εἰθ:.}]} , τιμᾶν, ̓ ς ΠΑ 

|| τἀλίῳ Β. --- - τ᾽ ἀλώ ἘΘΗΔΟΥ͂Σ -- τ᾽ ἁλίω(ῳ) ΟΡΤΟΧΖ -- [τ᾿ ἢ 
ἡλίω 9᾽ ἁλίω(ῳ) ΟΡ ΕΗ ΝΟΓΙ[ΔΙΘΠΥ τορος. ΑΙ. Βο.Ἐ -- τ᾿ ἀελίῳ Β-.2 

|| τΈέ οἱ ΒΙΟΘΕΕ εἴθ. (οπιπθ5) --- ρδᾶύδρῆγ. 8.9}. Β Βο. οἷς. δέ μᾶρϑῦ |[] 

31 τὠυτου ΒΙΘΗΘρο --- τωυτοῦ ΟΠΕΝΖΘας ΑΙ. --- τωὑτοῦ ΠΣ -- τ᾽ ὠυ- 
“ Ε] “» » "» »"" »" γ 

τοῦ 1' -- τωύτου οο΄ Ορ. --- τὠυτου ῳ --- τὠὐτοῦ τΕ}}. τθοο. Βο. --- ταυ- 
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118 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ 10". 

ἁμέρω ϑῆκε κώλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις, 55 
᾿: Ἔπ. β. 

[40] Ἑλλωτιω δ᾽ ἑπτόώκις" ἐν δ᾽ ἀμφιάλοισι Ποσειδῶνος τεϑ- 
μοῖσιν 

9 7 ᾿ Ἀ Ἷ 

40 Πτοιοδωρῳ σὺν πατρὶ μακρότεραι 
Τερψίᾳ ἕψοντ᾽ ᾿Εριτίμῳ τ᾽ ἀοιδαί. όο 
« ἍΜ) τ -“ 5 “ 

οσσὼ τ ἐν Δελφοισιν ἀριστευσῶτε 
» Ἷ » ὔ ὔ 

[45] ἦδὲ ύρτοις ἐν λέοντος, δηρίομιαι πολέεσσι περὶ πλήϑει 

καλῶν, ὡς μὰν σαφὲς 

τοῦ ἙΟΡΟΕΒΟΌΥ͂ -- τ᾽ αὐτοὺ ΤΧ [{κρανααῖς ἐν οἴηπθ8Β [|ὐ ἀϑαάναισιν Ἐ' --- 
ἀϑήναισι Ν --- ἀϑάναισι (νασι Ὁ) γ6}}. [{|0ωτρέα μὲν ἔργα ΘΡ 4 μ'ν'σ’ Βο.Ἐ 
--- τρία μὰν ἔργα απογδ[ς 8]. τ] ὠ΄ ΑἹ, 851. --- 1ἅ. (564 μὴν) ὁ --- τρία 
ἔργα ΒΟΘΕΕΒΟΙΗΙΝΟΡΟΙΒΤΊΟΥΧΖΡΓΔΘΟΞΗΣ ΒΒ. {|| ποδαρχὲς Β. -- 

ποδάρχης 7α --- ποδαρχὴης ΟΠ ἘΕῸ εἰς. (οοπίτα ρταθοθρίαμῃ Αὐοδαϊὶ οὐ Εέγπι. Μ0) 

38 ἡμέρα ΒΟ. ΕΝΟΣαίηιποψτα Ἐο; --- ᾿ἁμέρα ο΄ --- ἁμέρα ΠΕ, ΌΙΗΡ 

ΕΤΊΟΟΥΧΖΓΘΙΔΙΗΠΡδε]λμ'ν 9' λ΄ σΊ ΑΙ. Βο." || 390 ἐλλωώτια Β.Ο,153ῈἘ}6. 
ἩΤΟΥΧΖΠΣαποητλ'ο’ (Βα.32) (οαπι ὅθ. ᾿η ΒΟΘΤΙ α}.) --- ἑλλώτια ΟΌΝ, 
(Ν᾽ ἀπθῖσαιθ) ΟΓΡΈΊΟ ΓΓΔΊΘαμ'ν σ’ ΑΙ. ο.Σ (οαπὰ ὅοῃ. Ὑεῖ. ἴῃ Ὁ οὐ ἢο. 
οὐ οὕτὰ ϑ0ῃ. ὙΒοτα. ἴῃ Σ) [| δ᾽ δὲ ΗΣ --- Θ᾽ Γ΄ {| ἕν δ᾽ Σ -- ἐν (οι. 
δ ΓΙ ποσειδᾶνος ΟΔΘΞΩ 8ι. ὅπι. ΗΥ. --- πο... δ. νος Β (ρογζογαιὰ 

ομαγιᾶ) --- ποτειδᾶνος ΒΙΠΣάλ'μ'ν σίω' ΑΙ. Βο. Οχ. Β6, Βὺ.Ἐ - - ποτιδᾶνος 

(δάνος) ΠΕ ΕΟΡΟΓΒΊΤΤΥΧΖΙΡ 8ν».38 Βρ.3 τ-- ποσειδῶνος ΝΟΖ5αϑοίποηγα 
!] -σιίπτ, νοῦς. εὐ ΤΠομι. οαπὶ ο΄ Α]. ο.Ἐ --- σινίπτ. «πηοῳλ' μ'ν' [τ-χ.] 

Οχ." {{|40 ποιοδ. Νρο [{ 4] {[τερψ]ίαι[9᾽] Β5 -- τερψέία Θ᾽ Νὰ --- γρ. τέρ- 
ψιαις Ν᾽ --- τερψέεσθ᾽ Ὁ --- τερψέες ΠΤ). ---- τέρψιες (οπι, 3᾽) ΟΕ ΕῸ. 

ΗΙΠΡΤΌΧΖΓΔΘΙΗΣ (ϑοι. νοῦ. ἴῃ ῬΑ γαϑὶ τε οὐαϊο}) --- τέρψιές 5᾽ 
(ΡΙατῖπΐ τέρψιεσ᾽) Β1 Οροθαζουνμ'ν' ο΄ [τ. γ.1 ΑἹ. ΕοΟΣ Βο. Ηγ. --- τέρψεισϑ᾽ 
ᾳ -- τέρψιες δ᾽ ἡ --- τέρψιές γ᾽ ΡΩ --- τέρψιες γε (γ ἴῃ ταβιχτα) Βὶ --- ΤῈρ- 

ψίᾳ Θ᾽ ϑω. Οχ. Βὺ." μὰ. Εδὲ ποιηϊπαύϊνιιβ τερψέας ἴῃ Β οὐ Εο. ἴῃ 50 }.3 
[αἱ ΟἩΤΤΟῸ αἱ. ἐρξίας νοὶ ἐρξίας] οὐ σϑηϊθῖναβ τερψέου ἴπ ΒΙΠ] ἃ]. ἴῃ ὅ.Ἀ.: 
[πὶ ἢο. τερψίονος]ῆ. ὕἱγᾶααθ ἰῖσαν βουϊρίαγα, οἱ Τερψίᾳ οἱ τέρψιες, ἴατπη ἰὼ 

50}. γοι. Ἰπνθηϊταῦ ; Παπὶ ΥογῸ Θ᾽ ΟἸϊπι Ἰορουϊπὶ δορίαμα οδϑῦ; Πἰαύαβ ἴῃ ἀἃ- 

Β ἴουτ μοίοβί, αὐ Ὁ. Π]|, 80, || ἔψοντ᾽ Τ' -- ἔχοντ᾽ ν -- ἕψονται Π,Ζ 
ἕψοντ΄ ᾿ χ]]. τα58. ΑἹ. Βο." Κυ. ὅν. Ηη.32 Βρ. -- ἕποντ᾽ Ηπι.1 ---- ἕσποντ᾽ 

Βιμ. Βὺ. ΤΙ. ! ἐρίτιμοι (ἐριτέμοι ΤῊ τ᾽ εἰνθ ἐρέίτιμοί τ᾿ ΟἸΠΊΠΟ5. 1η85, ΑἹ. Ποῦ 
Βε. Ην. --- Ἐριτίμῳ τ᾿ ὅπ. Οχ. Βὃ.Ἐ (οπι ρατία ὅοῃ. γι.) |- 42 ὅσα 
τ᾿ (ὅσά τ ΘΗΘΤΥΧΖΓΙΔΘΗΣν' ΑἹ. -- ὅσ᾽ Βὶ -- ὅσσα τ᾽ ὅσσά τ) 
[Β.ΟἸΘΕΕΝΟΙ τοος. ον" || - φοῖσι ΗΓ [|| -σατο Ε || 48 ἠδὲ Εὶ 
πολέεσσι ὈῈ --- πολέσι ΒΕΘΗΘΕ ΤΟΥ ΧΖΙΕΊΠΙΣ ΑἹ. ὅν. --- πόλεσιν Θ᾽ 

- πόλεσσιν ὃο -- πολέσιν Β,ΙΟΝ Οαζηοᾳο᾽ μιν' σ΄ [τ΄ ν.] Εο.Ἐ Οχ,Ἐ --- πολίεσσι 
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ΠῚ Ἃ Ε »" ͵ ᾽ Ι 

οὐκ ὧν εἰδείην λέγειν ποντιῶν ψψώφων ἀριῶμον. ός 

7 " ς ͵ ᾿ 

4ς ἕπεται δ᾽ ἐν ἑχώστῳ Στρ. Ύ. 
7 » Χ Ν » 

μέτρον. νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος. 
ἌΡ Ὲ ον Χ 7 5 “» Ἁ ἐγὼ δὲ οἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς 

Ε “ ͵ ᾿ 

[50] μῆτίν τε γαρύων πωλαιγόνων 7ο 
͵ 5 ε .ὕ, 3 “ 

πόλεμόν τ᾽ ἐν ἡρωΐωις ἀρεταῖσιν 
5 ’ 3 7 

το οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ. Σίσυφον μὲν πυκνοτῶτον 
ε ͵ 

ποωλάμωις ὡς ὥέεον, 
Ἁ ᾿ Ἁ 5 γ, ᾽ 7 Γ 

καὶ τὰν πατρὸς ἀντίω Μήδειαν ϑεμέναν γώμον αὐτῷ, 759 
ΔῸ 7 -μ ἤ 

ναὶ σώτειραν ᾿Αργοὶ καὶ προπόλοις. 

᾿ ΣΙ » 3 ΄ 
[55] τὼ δὲ καί ποτ᾽ ἐν ἀλχᾷῷ Αντ. γ. 

κ ! 7 “ΔΝ πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδοκησαν 

Ἡμι.3 --- πόλισιν (Β5.32) {{||Ὸ Ες Βο. ΟΡ. {{ μὰν [Β]0Π} [ΒΕ (6. ἴα ὁρο 

ποίαν) Η ΝΟΓΡΟΕΊΤῸ.ΓΧ]Ζαϊηᾳ[γ]ο΄μ'ν΄ [τ. γ.} Δ], Βο.Ἐ ((ὰ Ὁ ο, ρ]. 
λίαν) --- μὲν Ρ (α ποίδῃϊο Βο,) ΗΤΔΘΞΠΙΣΗΙΟ 

44 οὐ κἂν ῬΙανίπιϊ ταβ8. {| εἰδοίην ἘΠλ΄ --- εἰδήειν Τ' [| λέγων ἘΖ!} [] 
ποτιὰν Βάδο --- ποντίαν Β' ϊὀψᾶφον θὲ ΒῸ 4114 (η Εἰ ο, ρ]. τὴν) [ 45 δ᾽ 

ἑκάστω (οπι. ἐν) ΟΙΝΟ --- δ᾽ ἐν καστω(ῳ) Ελ΄μ'ν'σ’ --- δ᾽ ἐν ἑκάστω(ῳ) τ6]]. 
- δὲ κεκάστῳ ὃ (Β0ἢι. οὔ, πο παροὺ ἐν ἴπ ῬΑΥΆΡγαβὶ απ8θ6 οἸηΐδβα οϑῦ ἰῃ Β) 

||. 40 μέτρω ΤΌΤΥΡΧ --- μέτρων 5415. || 47 ὃὲ γθ66. ΑἹ], Βο,Ἐ Βδ.3 Ἐ .-. 

γὰρ (Ηγ.) Βῦ.1 --- δ᾽ ἀρ᾽ Κγ. -- δ᾽ ἅτ᾽ Ηπι.3 --- δ᾽ ΒΙΟΘΕΕΟΉΝΟΡ 
ΟΕΤΌΧΖΓΔΘΗΣ --- ραταρμν. ὅθι, Υ οὐ, δὴ οὖν, ὅ6. Ηθο, δὲ [{ἰδίο- 

τος Ο {{ 48 μᾶτιν ΝῸ [|| 490 τε ἐν Ν' 7 ἥρωαις ΒΕΠΕΘΗΡΟΒΤΊΤΥΧΖ 
ΓΔΘΑΗΣ -- ἠρωαῖσι Ἐ' (ας. 5]. λ[είπει] βαρτα ει) --- ἡρωΐαις ΒΡ5 ΟΝΠΕΟ 
ἕρος, ΑἹ. Βο.", {{ ἀρεταῖς Ρ --- αἷσι ΗΥ͂ --- αὖσιν γ6}1. [ω4850 ψεύδομαι ( « 

-- ψεύσομαι ΒΟΡΘΕΒΟΗΝΟΘΦΕΤΌῸΥΧΖΓΔΘΗΣα --- ψεύσομ᾽ αληοιμ’ν'ο’ 
[τ τ7 ΑἹ. Βο. Ἐς {{ κορίνϑω(ῳ). σίσυφον ΒΟΒΠΕΒῊΡΟ[ΒΡΊΓΘΣΙΔΠ]Ὶ τοος, ΑΙ. 

Βο." -- κορίνϑου. σίσυφον ΝΟ --- κορίνϑω, οὐ σίσυφον ΑΗΔΟΡΟΒΑΘΤΌΥΧ 

Ζ [{παλάμαις λέγων ὡς Ἐ' (6 ρ]ο558) [08] ἀντίαν ΒΔ. || πατρὶ Ἐ, [[γά- 
μὸν (βῖπο τὸν) ΒΟΘΕΕΘΗΝΟΡΟΩΓΕΙΤ ΟΥΧΖΡΔΘΑΞΗΣ 86." --- τὸν γάμον 
Θν αἰηιοητλ' μ'ν'ο΄ [τ. γ1 ΑἹ, Βο." [{ αὐτὰ οὐ αὑτὰ ἰυποίίπι Β --- αὐ αὐτὰ 
ΠΣ - αὐτα(ῷ) Ζδοῦ Θναζολ'μν' οΡο Ἐο.Ἐ -- αὐτὰ(2) ΟΠΡΟ ΠΕ ΘΉΡΟΝΟΡ 
ΤῊ ΌΧυ Ζροῦ ΓΘκ πγο 86 ΑἹ. Βύ.2Ἐ --- αὐτὰ ΤΠ). -- αὐτῶ ΗΟ Τῦ Χαῦ -- 
αὐτῆι (ην) Ω -- αὐτῇ ὁ -- αὐτὴν Ἡὶ --- αὐτὸ φ [] 58 ναὶ] ἀὲ φ --- καὶ 

οδ5. || προσπ. ΟΡ. ΠΕ ΡΟΝΟΡΟΡΟΘΗΑ ΤΌΥΧΖΡΔΘΠΣη ---- προπ. [Β.] 50 ΕἸ 8 

ΘΙ Η]Ο ς (,κοὉ γοος, ΑΙ. Βο: {{|ὟΌῷβ τὰ δὲ ΤΎΧΘΕ {{84 προ] πρὸς ὃ (({. φὴ 
1] ἐδόκασαν (αϑ9)} ται, Αποοᾶ, Ῥαγ, 1, 288. 
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θν Ὁ ’ “ ͵ , 
55 ἐπ ἀἄμφοτερω μωχᾶν τώμνειν τελος, 8ο 

κ Ν , Λ Α 3 , 
τοι μὲν γένει φιλῳ σὺν ᾿Ατρεος 
ε ; , ε 8» ! 
Ελέναν κομίζοντες, οἱ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν 
3 ΕἸ 7 -“» 5 ’ ͵ 

[60] εἰργοντες" ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον ἐλθόντα τρόμεον Δα- 
ναοί. τοῖσι μὲν ὃς 

5 ͵7 ΠΝ" » “. ͵ , Α 3 Ἁ ἐξεύχιετ᾽ ἐν ἀστεὶ Πειράνως σφετέρου πατρὸς ἀρχὰν 
“»Ὕ 2 

όο καὶ βαϑὺν κλᾶρον ἔμμεν καὶ μέγαρον" 

Ἐπ. γ. 
ἃ “"Ὕ ΕΙ ἂν εὖ “ ϑ' ’ 9 ΕῚ ᾿ ὃς τᾶς ὀφιώδεος υἱόν ποτε Τοργόνος ἥ πόλλ᾽ ἀμφὶ 

κρουνοῖς 9ο 
’ » 3 

Πάγασον ζεῦξαι ποϑέων ἔπαϑεν, 
[65] πρὶν γέ «οι χιρυσάμπυκα κούρα αιαλινὸν 

Ν 3 
Παλλὼς ἤνεγκ᾽" ἐξ ὀνείρου δ᾽ αὐτίκα 

855 ἐπαμφότερα ΟΕ Θοαν [|| τάμνειν ΟΝ ΟΡε (πῃ Ν᾽ οὔπι ποΐαϊα τάμνειν 
ἀντὶ τοὺ τέμνειν, τρόπον τοὺ ξ εἰς ἃ) --- τάμναις 085 --- τέμνειν [ΒΘΉΒΤ 
Χ]ΕΕΟΌΥΖ Τηοτ, τοος. ΑἹ. Βο.Σ { 56. φίλω γένει σὺν ῬΗδς Βρ.1 --- 
γένει σὺν Νβο - γένει σὺν φίλω Νρο --- γένει φίλω(ῳ) σὺν ΟἸηπ65 ὙῸ]]. τη88. 
(ες Ἐρο) ΑἹ. Βο." Βρ.3 [|| ἀτρέος ΒΟΘΕΕῸΘΗΠΙΥ(ΖΑο ΓΙ Βῦ. .---- ἀτρέως 

ΝΟΘΕΒΒΤΟΧΖΡΟΔΊΘΗΣ τεος. ΑἹ]. Βο.Σ [[ 51 οἵ δ᾽ ΒΟΡΕΟΝΟΘΤ 
ΥΖΓΘΠάκυλ' μ'νσ’ ΑΙ. Βο. Ορ. --- οὗ δ᾽ Ηη ϑὅπι. --- οἴ δ᾽ α --- οἱ δ᾽ 

ἘΧΖηοΣ4ο Μτ. ὅε. Οχ.Ἐ [|| δ᾽ ἀπὸ, πάμπαν Βρο -- δ᾽ ἀπόπαμπαν Β5οῦ 

- δ᾽ ἀποπάμπαν ΠΕΕΟΝΟΤΟΓΘΣ --- δαποπάμπαν ο΄ --- δ᾽ ἀπὸ πάμπαν 
ΟΗΧΖ τοος. ΑἹ. Βο. [|| 58 εἵργ. λ΄ --- εἴργ. οπιηθβ τ}}}. [{δὲ] γὰρ πὶ 
(6]. ἴπ ατλ' οἴο. οατὰ ῬδΥαΡΕγ, βὅοῃ, 61.) --- δὴ 581. [{0Ο οὗ δαν. αδοᾳ [1 
μὲν τη88. ΑΙ. Εο." Οχ, Βὺ." -- μὰν ὅπ. Ῥν. Β6. Ηγ. [| 59 ἐξεύχεται ἐν 
Ὦκο Ζ [{ ἐν] ἀν Ο --- οπι. ἐν ΠΣΡε ({ποτῖς ἴῃ Σ8ς ἐξεύχετο ἄστει) [} 
ἄστει ΒΟΕΕΘΗΡΟΘΕΤΌΧΖΓΘΕΑΗΣ ΑἹ. --- ἀἄστεὶ ΟΝῸ τϑος. Εου {} 
πατρὸς (βἴης μὲν) ΒΟ.ΘΕΕΘΗΠΙΝΟΙΓΡΕΒΊΟΤΌΥΧΖΓΔΘΑ ΞΗΣ (οιπι Οταπι. 
Απεοᾶ, Ῥαγ. 1, 235) --- μὲν πατρὸς τεοο, ΑἹ. οι --α δὲ πατρὸς Β,6,Ό, 
Ἐο; (βθὰ μος δὲ πο δᾶ Ἰθιητηα 86 δὰ ϑομοϊϊοσαπι οοπίθχίαπι ρουϊηθῦ) [} 
60 χλῆρον λ΄ {| 6] τῆς Νῳ -- τὰς ΥΠΣα [| ἢ εὐ ἢ ἱπποῦπηι Τ' [| πολλὰ 

ἀμφὶ ἩΓΔΘΑῊΣ - πολλάμφὶ Βθπ -- ᾿πολλαμφὶ ΟἸΘΡαφλ' ο΄σ’ ΑΙ. -- 
πόλλ ἀμφὶ ΟΠΕΕΝΟΟἊΥΧΖζκομ'ν' [τ6}1} Εο. Ὁ {{|Εκρουνᾶν ῳ --- κρούναν πὶ 
χρονοῖς α [[ϊὅὋϑθ2 πηγ. Ηολ΄ [[ϊ- 8. ΒΕΕΑΗΡΘΕΤΟΌΥΧΓΡΓΔΘΑΗΣ’ --- ὅὲν 
ΟὈΝΟΖ τεοο. ΑἹ. Βο." [{ 68 γέ οἱ] τέ οἱ ΟΟ --- γε, οἱ Ν --- γέοι Η “--- 
ΡΑΤΔΡΏΓ. ἤθη μαρθοῖ ραγίουϊατα (εεοῖ Ὁ) [| θ4 [ἤνεγχ]εν Ν᾿ --- ἤνεγκε ΟΧ’ -- 
ἡνεγκ᾽ ΤῈΪ]. 
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6ς ἣν ὕπαρ' φώνασε δ᾽" Εὕδεις, Αἰολίδα βασιλεῦ; ἄγε δὲ 
φίλτρον τόδ᾽ ἵππειον δέχκευ, 95 

καὶ Δαμαίῳ νιν ϑύων ταῦρον ἀργαξντα πατρὶ δεῖξον. 

ὕἷ᾽ 
[70] χυάνανγις ἐν ὄρφνᾷ Στρ. δ΄. τοο 

χκνώσσοντί οἱ παρϑένος τόσω εειπεῖν 
2, Ἁ ΕΥ ΄ς΄ὦἪ 

ἔδοξεν" ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρθῷ ποδι. 
) 

70 παρκείμενον δὲ συλλαβὼν τέρας, 
5 ’ . ὩΣ 
ἐπιχώριον μώντιν ἄσμενος εὗρεν, 

κυ} 7ὔ »" ᾿ ͵ὕ Ν Ε 
[75] δεῖξέν τε Κοιρανίδῳ πᾶσαν τελευτὰν πρώγμωτος, ὡς τ 

Ξὲ ἐ »"» »“" 

ἄνω βωμῷ ϑεᾶς τος 
᾿ “προς, ἊΝ ἍΝ - . " 

χοιτώξωτο νυΓ,͵]Ἱ οὥτὸο κείνου “ρήσιος" ως τέ ἔοι αὐτὰ 
-ι ! "-΄Ὃ7΄ “᾿ 

Ζηνὸς εγχιεικερωυνου πῶὶϊς ἐπορεν 110 

ὔ 

)ς δωμασίφρονω χρυσόν. ᾽Αντ. δ΄. 

θ5 εὐδεις ὉὈΖΙ [{{ ἄγε (βἰπ6 δὲ) πι88. ΑἹ. Βοι --- σὺ δ᾽, ἄγε, 
Ημ.3 -- ἄγε δὲ βουῖρβὶ (σα ὅ9ῃ. γε.) [| τόδε ΔΘ [|| ἵππιον Γ 

ΔΘ -- ἑἱππεῖον Βο. Μτ. 8:. - ἵἕππειον γ6]1. τη88. ΑἹ. Ορ. 81. [} 
δέκευ ΟΓΔΘΆ[λ' σμ'ν΄ [«]. γ.] Βο." --- δέχευ ΒΗΘΗΔΝΟΡΟΒΤΌΥΧΗΣα 
ηυποηϑο --- δέχου ἘΒῊΡΟΖ (91. ραβϑίπ) [0 66 καί, τοι (βῖνθ ἡ, τοι) δαμαίῳ 

νιν ΟΟΓΘΆΟΞ Βὸ.3 Ἐ -- μιν ΒΟΕΕΟΗΝΡΘΕΤΟΓ[Υ ΧΊΖΙΔΊΗΠΣ τοοο. 
ΑΙ. Βο." [|| ἀργᾶντα ΒΟΒΕΘΉΠΙ ΝΟΙΡΟΤΥ ΧΖΓΔΘΞΗΣΟοΣ Βῦ. Ηπι. 
--- ἀργάντα Β.Ὡ ΑΙ. (Θοττι.) --- ἀργὸν τῷ Ω --- ἀργὸν τοος, Βο." --- ἀρ- 
γὰν (οοΠ]ΐο Αδ56ῃ. Αρ. 116) Ηπη.2 Βρ.32 [{ θ7 κυαναιγις Β. (ουπι ὅ6ῃ. Β) 
- χυαναιγις (. 8.) Ε' - χυαναιγίς δ᾽ Ἐ --- κυαναιγὶς Ο.Π6 εἰα. Ι ὀρφνῃ 
δς [68 κνώσσοντί (υνώσοντέ ΡΣ) οἱ τα88. ΑἹ. Βο,Ἐ --- ὑπνῶντί οἱ Ῥν. 

(Ηγ.) Β6. --- πνέοντέ οἱ Ηπη.2 [|| τόσα ΘΕΉΔΩς 8." --- τόσσα ΒΟΕΘΉΡ- 
ΝΟΡΟΒΤΌΥΧΖ Ὑποτι. τορος. Βο. [{| ἔδοξεν] ἀνδοξεν ἘΣ (Ε 452) [{ ἀνα, 
ἀνά, ἀνὰ τη88. [[ἔπαλτο ὮΝΟ --- ἐπαλτ᾽ (8. 4.) φ --- ἔπαλτ᾽ τε}]. τη88. ΑἹ. 
Βο." Βῦ.: Ηπι.2 ὅ..23 Βρ.32 - -- ἐπᾶλτ᾽ Βῦ.2 Ὡϊ. ὃν.ἴ Βε.: Ηῦ, --- 1ὴ6 

ἀαῖνο οἵ, δά Ὁ. 1, 89. [10 παρακ. ῬΟΟΝΡΟΤΧΙῚ [[ 11 εὗρε τειν. ΓΔ 

-- εὗρεν τοος, ΠΣ[Θ] ΑΙ. Βο." {12 δεῖξε τε Β -- ξέν τε ΒΕῚΗ] τροο. 

Βο." --- ξέ τοι Υ --- ξέ τε Τ6]], γοί, ὙΠιοτι. ΑΙ. {εὑρεῖν δείξαι τε α΄ [] 
κοιραννίδα ΟΕ; |} 14 χοιτάζετο χ {ἀπ ἐκείνου ΟΠΊΠ68 1η85. (ἐπ᾿ ἐκ. Ζ1}) 
ΑΙ]. Βο.Ἐ Βρ.2 --- ἀπὸ κείνου Βὸὺ,.Ἐ [ χρήσιος τη88. (χρύσιον [οὰτη Ρ]. τὸν 

χρυσοῦν] πη) ΑἹ. Βο." [|| ὡς (ὡς) τέ οἱ ΒΟΘΕΕΟΓΕΙΝΟΙΓΡΊΟΓ[ΕΤΊΟΥΧΖΓΔ 
ΞΙΠΣῺ ΑἹ. Βὃ. -- δππως τέ οἱ ΘΡαζποηλ' μ'ν' ξ΄ ο’ [τ. τ.] ἤο. Οχ," -- 

ὅπως τέ οἱ Ορ. || 14 ἔ ἐπορεν ΟΕ ΝΟΖ τϑος. ΑἹ. Βο." δ. -- ἔπορε [Β10 

ἘΘΗΦΕΒΤΌΥΧΡΓΔΘΕΗΣ Μ΄:. ϑι. 15 δαμαήφρονα Ὁ |} χρυσὸν ΒΙΒΟΒΕ, 
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ἐνυπνίῳ δ᾽ ἃ τάχιστα πιϑέσϑαι 
[80] κελήσατό νιν, ὅταν δ᾽ εὐρυσϑενεῖ 

χκαρταίποδ᾽ ἀναρυγ Γαὶ αόχῳ. 
ϑέμεν Ἵππειᾳ βωμὸν ἐγγὺς ̓ Αϑάνα. τὰς 

8ο τελεῖ δὲ ϑεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ᾽ ὅρκον καὶ παρὰ εελ- 

πίδα κούφαν κτίσιν. 
τοι καὶ ὃ καρτερὸς ὁρμαίνων ἔλε Βελλεροφόντας, 120 

ΕΟΙΗΙΝΟΟΘΓΡΕΤΊΟΥ ΧΖΙΓΊΔΘΗΣααποᾳ [ΔΑ]. τ] ΑΙ. Ορ. 8ε. Ηγ - χρυσοῦν 
πίη λ΄ μ'νοσ’ Βο. Βε. Με. 81. Οχ. --- χρυσὴν [ΚΞ --- χρυσόν γ᾽ Ῥπ. 

10 δ᾽ ΔῈ -- δ᾽ ἃ Κν. Ηπι.3 (οο]αῖο Ο, Υ͂Ἱ, 28) 8.ν..33 Βρ.3 Ηἰ. -- 
δαὶ ΟΡ ΝΟΡΤΌΣ;ΡΟΥ -- δὴ Ε' --- δὲ (8. 84.) Β --- δὲ ΒΙ)Ρ ΘΔΉΘΕΤΓ, ες 
ΧΖΓΔΘΑΡΞΗΣ Βο; --- δ᾽ ὡς ἡ -- δ᾽ ὡς αν ΤΟΘΡ αζοφμ'ν' ο' [τ΄ γ.] ΑΙ. Βο.Σ 
|| πείϑεσϑθαι ΒΟΈΝΟΙ Βο; --- πειϑέσϑαι Ο55ΔΘ «-“-- πίϑεσθαι ΑΗΤῪ 
αἰπιποηα ((]. ἢ πιστεύειν) --- πιϑέσϑαι ΠΕΓΡΊΟ: [Β] ΧΖΗΣΙδε]1[9΄ ΔΊμνΊσ] 

ΑΙ. Βο.Ἐ -- πύϑεσθαι ο΄ [71 κελλ. ΝΟΓΔΙΗΣη --᾿ κεκλ. λ' -- κελευσ. 
ΙΠ νιν ΟΝΟΓΔΘ --- μιν [Β]ΠΕῈ εἰς. || δτ᾽ ἂν ΕΕῈ {δ᾽ δὲ Η,Τὶ } 

18 κραιταίποδ᾽ Β --- κραταίποδα Ὁ (οὰμπι ὅς. ΒΟΗΤῚ --- κραταίποδ᾽ (ἢ 
ἘΕΟΘΗΙΝΡΟΕΤΟΥΧΖΓΔΘ --- κραταῖξ ποδ᾽ (πόδ᾽) ΤΙΣ --- καρταέποδ᾽ (χαρ- 
τῶπ. Ἠ) τος. ΑἹ. Βο." [0 ἀναρύηί() ΒΟΙΘΕΒΟΘΗΙΝΡΕΟΡΟΡΟΒΤΌΥΧΖ 
(οαπι ὅςῃ. ΒΗΤ' εἰς.) ΓΕΣΩ ΑἹ. --- ἀραρύη Ναοϑθ 6.2 - ἀναρρύη ΓΔΘΕΙΣ 
ἀνερύη (0) αϑεοϑᾳαο' 81,34. Βα, ((οτητη. ΜΌβΟΝ. ἴῃ φ[α] Δ] }156ὰ6 ΜοβοΒορα]εἾ5) 

- ἀνἐρύη π -- αὐερύη (η) αΡο Βο: Ορ. Μυ. 8:.:18 Ῥϑὲ, Βὺ." -- αὖ ἐρύῃ 

Β6. Ηγ. --- αὐρύῃ ὅ1ι. Οχ. λ΄ (9) --- ἀν᾽ ρύη ΘΡΑ -- ἀνρυη(γ) μν΄σ’ Ηπ:. 
(οαπα Οὐτηπι. ΜΟβοποραϊθο [φοπίαταϊπαίο] ἴῃ ΤΥΙΟ πα πῖβ μ'ν' εἴς.) [1 γαιαόχῳ(ω) 

ΒΟΡΘΕΕ (ὥχω) ΘΗ (ἄοχω) ΙΝΟΡΩΒ (ἀοχος) ΤΌΥΧΖΓΔΘΗΣ Αἰ. Βε. Ην. 
- γαόχω ὶ --- γαιηόχου (4 --- γεασχῳ(ω) τορος. Βο.Ἐ Βό.Ἐ [| 79 ἑππεία(α) 
ΒΟΦΘΕΕΘΟΗΙΡΝΟΙΓΡΉΘΕΤΟΥΧΖΗΣΙ δε] Κ[5΄ ΔΊωνΊσ] ΑΙ. Βο.Σ -- ,π- 
πείω ΟὉ --- ἱππίᾳ(α) ΓΔΘαίηιηοϑ φβεωο' μι. Βῦ.Ἐ [|[ ἐγγὺς ΝῸΡ (οὰπι οἱ. 

Θ᾽ πλησίον) Ηπι.8 τοοίο. --- εὐθὺς [Β]Ο.ΠΕΕΤΟΘΗΠ]ΟΓΒΊΒΙΤΊΌΓΥ ΧΊΖ εἰς. 

(εὔατα Θὴ [|ἀϑαναίᾳ) οπῖπθ5 [[ 80 τελεῖ Θεῶν Ὁ Βὺ.Σ --- τέλλει ϑεῶν 

Ητλ.3 ὃ.ν.328.. τελεῖ δὲ Θεοῦ Ο, --- τελεῖ δὲ Θεῶν ΒΙΟΒΕῸ ΗΟΙΝ (δὲ) ΟΡΘ. 

ΗΤΟΌΥΧΖΓΔΘΞΗΣ --- πληροῖ ϑεῶν ΩΩ ΑΙ. --- πληρεῖ ϑεῶν αὉ --- πληρεῖ δὲ 

Θεῶν αδῷ --- πληροῖ δὲ Θεῶν ζηπορηιιμ'ν' Ε΄ οἱ [τ΄ τ] Εο:Ἐ (π ΤΥΟ]. οαπὶ ποίαϊα 
διὰ τὸ μέτρον πληροῖ γράφε, οὐ τελεῖ.) [| ὅρχον] ὅρμον Ὗ 5ο]1ι8 νἱῆοβθ --- 9. 

ΜοβοῊ. ἤτοι τὴν δεομένην βεβαιώσεως. [[ καὶ τὰν παρ᾽ ἐλπίδα ΒΟΘΕΕΘΟΗΝΟ 

ΦΗΤΌΥΧΖΡΕΣ ΑΙ. --- καὶ τὰν παρελπίδα ΓΔΘΗ --- καὶ παρελπίδα ο΄ --- καὶ 

παρὰ ἐλπίδα αξηποᾳμ'ν᾽ [τ. γ.1 Βο.» --- τοι παρά τ᾽ ἐλπίδα Ηι. [| 8054. χτῇ- 

σιν (βῖπο γ᾽) ΒΟΘΕΕΟΗΙΝΟΡΟΒΤΌΥΧΖΑΘΟΞΤΤΣΩ Ω Ὁ ΑἹ. --- κτίσιν 

(βῖπο γ᾽) ΓΡΘΡΕΙ͂Ι 9 αἴηνιοϑ ᾳϑ Βὺ. --- κτίσιν γ᾽ [δ.] {9λ΄μνΊ σ᾽] Βο." 
(Το1.) {{ 8] ἥτοι ΟἸΏΏ65 31 τη88. ἀθ ηυϊθι5 οοπβίδι ΑἹ. Ηο. Μτ. δι, Βἅ. --- 
ἤτοι [Βα] Ορ. διὰ. Οχ. {{ ἕλε ΒΟΒΘΕΕ (ἕλε) ΟἸΗΙΠΝΟΓΡΊΟΓΑΙΤΟ λε) ΥΧ 
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, ν ὃ 
[85] φάρμακον πραῦ τείνων ἀμφὶ γένυι, 

: Ἔπ. δὃ΄. 
“ )ὔ 3 5 δ 3 530 Δ ἄς ἢ ἵ 
ἵππον πτερόεντ ᾿ ἀνωβὼς δ᾽ εὐδὺς ἐνόπλιω χιωλκωϑθεὶς 

“ 
ἐπαιζεν. 

σὺν δὲ κείνῳ καί ποτ᾽ ᾿Αμαζονίδων 
5, -»ὝὟ ᾿ ρον ἢ “ ΡΎΘΝ ἡ 

85 αἰδγέρος ψυχρῶς ἀπὸ κολπων ἐρήμου 125 

τοξόταν βώλλων γυναικεῖον στρωτὸν 

[90] καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν καὶ Σολύμους ἔπεφνεν. διω-- 
σιωπάσομαί «οι μόρον ἔγω" 130 

τὸν δ᾽ ἐν Οὐλύμπῳ φώτνωι Ζηνὸς ἀρχιαἴαι δέκονται. 

2 3 Ὁ ὝΥ Ἷ 

ἐμὲ δ᾽ εὐθὺν ἀκόντων ΣΤ. Ε. 
ε οὐ ᾿ λ 

90 ἱέντω δόμον παρὼ σκοπὸν οὐ χρὴ 

ΖΡΓΔΘΞΗ͂ (ἕλη) ΣΩ ΑἹ. Βύ.Ἐ --- ἔλαβεν ΒΡαδζηποφμλ' μ'ν' ξ΄ ο Βο." ὅ1ι.Ἐ --- 
ἔλαβε Μῃ. δε. --- [ἔ]λε μιν αν (μοο βιιρτα ἔλαβεν ροϑίζιμη 650) --- ἕλε μὲν Ηπι. Ι 

8154. αἰΒύ. ΠΡΕῚ (μοη δηί6) φάρμακον ΠΡΤΕΣΥ --- ἀἴδῦ. ροβὲ φάρμακον πραὺ Ε' 

82 πραὺν Ζ {τεῖνον Β58Β," --- τείνων Β1Β,1 ΟΠ ΕΕῸ οἷο. {|| ἀμφιγέν. 
ΥΧσ΄ [{ γένυΣ ΒΟ ἩΝΟΤΌΥΓΙ. ΔΘΑ ΞΠΣΩηιο' ΑἹ. --- γέννυς ΧΖ --- 

γένυι Β, Ηπι. Βύ." --- γένυν ἤο -- γένυ᾽ αν μ' --- γένυ ΘΡ «α πᾳ[λ ν΄ σ' [4]. τ΄ 
Βο:Ἐ [| 88 -εντ᾽Ἴ -εντα ΝΟδοξλ'μ'ν' ο σ΄ Βο. (Ττῖο1.) {{| ἀναβὰς ογηποβ. [] ἐνό- 

πλια] ἀέρια Ἐπαβίαϊῃ. Οραθβο, 849, [[-ζε ΒΟ ΘΕΚΡΟΘΉΗΡΟΤΌΥΖΙΓΓΔΗΣ 
-- ἕξε ΟΕ ΝΟΉΧΕΙ Μῃυ. 8ι, Βα, --- ξεν Θδοζηλ' μ'ν'σ’ Βο: Βτ. Οο. ῬΙ. --- ζεν 

αἰ ἰηι]οῳ[“]ο΄ ΑἹ. Ορ. ὅπ. [0 84. δὲ ἐκείω ΗΓΓΔΘΗ͂Σ -“-- δ᾽ ἐκείνῳ(ω) τε]], 
πη88,. ΑἹ. Βο.Ἐ --- δὲ κείνῳ Βύῦ,Ἐ [{ ἀμάζον᾽ ἰδὼν ᾿Ξ 5018 (Ὁ) [|| |85 ἐρήμου 
ΟΙΏΠ65 1η85. ΑΪ, Ηο. Ηἰ. -- ἐρήμων Ηπι. ὅ...38 Βρ.3 [80 βαάλλεν (Βύ.) 

ΒΗ. γ6ι.} -βαλεὲν ΟΚΥ̓ - βάλλε Ζ --- βάλε ΠΑ 5 ΤΧ (συμ ρ]. Τ' ἔτρω- 

σεν) --- βάλων Ῥ-- βαλλὼν Οὶ --- βάλλων ΒΩΒΕΘΗΝΟ ὙΤΠοιι. τθοο. ΑἹ. 

Βο." {{|Ὼ81 χείμεραν ΟΠΖ --- χείμαιραν Πλλ΄μ'ν σ΄ Βο. Μι. --- χίμεραν 
Ταΐ --- χιμέραν Χο΄ -“-- χίμαιραν ΒΗ ΕΠ) εἰς. ΑἸ. ΟΡ. 5ι.Ἐ [|| πυρπν. ΓΤ || 
πνέοισαν] πνέουσαν Β, -- νη μοι Ν [|| -νεν ΟΕΖ ΤθΟΟ, ΑΙ. Βο." ὅτ. 
-τ- νε 161}1. νοι, οὐ ὙΠοτη, ΜΙ. [[- διασωπάσομαέ οἱ μόρον ἐγω Β.ΟΌΕΕ 
ΘΗΙΝ.Ὸ (πήσ) ΟΙΡΟΕΤΥ. γένει τι ΞΙΠΣΩΩ ΑΙ. Βὺ." -- διασωπάσομαι 
αὐτὼ(ᾧ) μόρον οὖ  ο ᾿λίηυηιοη.5 (σιὼ) αϑ' Ὁ (Μοβϑῃ.) --- διασιγάσομαι αὐτῳ(ὦ) 
μόρον Δλήμῖν ο' [σΊ Βο.: (1191. - διασιωπάσομαι μέν οἱ μόρον Ηπι.2 - 
διασιγάσομαί οἱ μόρον ἐγὼ ΗΙ. -- ΟἿ, αοητα. ὅ6ῃ. Ρ. 64, ποΐ, 8 Ι 88 ὁλ. 
ΟΠΛΠ68 γοίί. οὲ ὙΠοπ.. πὶ ΑἹ. --- οὐλ. τοςο, Βο. [{ ἀρχεῖαι ᾿λ'μ'ν' Βο. 
(Ὑτῖο1.) Μτ, ὅι, Οχ.Ἐ -- - ἀργεῖαι σ΄ --- ἀρχαῖαι ΒΙΟΠΕΊΒΘΗΧΟΡΙΩΕΊΤΌ 
ὙΧΖΡΓΡῚΔΉΘΞΠΣΩαι λι]ποχενο ΑἹ. Ορ, ὅπι. Ηπι, Βῦ.Ἐ --- ἀχαῖα α [! 
δέκ. Ο ΒΟ." --- δέχ, οἴηπθβ 1611. πι88. (δέονται ΠῚ ΑΙ. Βο.Ἐ [| 89 εὐθὺς Ν, 
πη [90 ἰέντα ΟΉΝΟΤΥ͂λ' - ἑέντα [Β]ΡΕΕῸ. εἰς. 
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“ "»“"ὦμ" 
[95] τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν τχιεροῖν. τ3ς 

᾽ κ 5 “ ει 
Μοίσαις γὰρ ἀγλαοϑρονοις ἕκων 
3 Ἅ 3 
Ολιγαιδίδαισίν τ΄ ἔβαν ἐπίκουρος 

5 “» Ι ᾿, Ὁ - ᾿" 

Ισϑμοῖ τὰ τ᾽ ἐν Νεμέᾳ. παύρῳ δ᾽ ἔπει ϑήσω φανέρ᾽ 
“ 3 

ἀϑρο᾽, ἀλαϑής τέ μοι τ4ο 
ΕἾ ΝΨ ε ͵ πε τς τ! ) 95 ἔξορκος ἐπέσσεται ἑξηκοντάκι δὴ ἀμφοτέρωθεν 
εΝ ᾿ 2 “ [100] ὡδυγλωσσος βοὰ κάρυκος ἐσλοῦ. 

᾿ 3 “τ Ἂν 3 

τὰ δ᾽ ᾿Ολυμπίᾳ αὐτῶν Αντ. ε΄. 
3) , Ἷ 

ἔοικεν ἡδη πάροιδε λελέχ,ϑαι" τᾷς 
᾿ 5. 5 μ 5. Ὁ ἃ. ͵ , τὰ δ᾽ ἐσσόμενα τοτ΄ ἄν φαίην σαφές" 

09] χαρτύνειν [ΒΟΗΙ]ΝΟΙΡΊΟΓΕΙΓΣΔΊ [Κ]η[λ μ'ν’ο’ [4]. τ. ΑἹ. Βο." -- 
χρατ. ΒΕ ἡ ΤΟΌΥΧΖΓΙΘόδοος ᾿ 02 μοίσαισι Β.ΟΡΕΕΘΗΙΝΟΡΘΕΤΙ͂:. 
ΥΧΖΓΓΔΘΙΗ͂Σ ΑἹ. Πο; --- μούσαις λ΄’ --- μοίσαις αἰηποφμ'ν᾽ [τ. τ.] Βο.Ἐ 

1 εἴκων Β.ΟΠΕΕΟ. ΗΙΝΟΡΟΒΥ ΥΧΖΓΓΔΘΞΙΣΩ ΑἹ. φῳ (βἴοββα ἴῃ τεςο. 

τη Ὲ 118) -- ἔχων αἰδδαμ'ν' ο΄ σ΄ [τ. τ Εο: Ορ, δι. --- ἕκων λ΄ --- ἑχὼν πὶ (π 

ὭᾺ]1Ο 8110 αποά 5οἰδπι ΠΊΒ.. ΠΙΒῚ αποᾶ οϑάθτη ρίοββα γϑίοσίαυ ὃχ Ρὴ) Μγυ. Ῥυ. 

Ηγ. {{|᾿ 983 -δαισί τ᾽ (δεσι τ᾽ ἘΠ νεϑξξ. οἱ Ὑπομι. -- δαισίν τ᾽ (δεσίν Ε 

τὰς μῬεν'σ΄ Εο.) τοος. ΑἹ. Ορ." [ὃ -ρὸον Γ΄ [| 94 τά τ τ᾽ Ὁ -- τά γ᾽ 
Γ| ἐπιθήσω Β.Ο.Ν,Ο ς (ϑ τεῦ. χα (56 5]. ἡ βραχεῖ δὲ λόγω) (ρᾶτδρῆν, ὅ.ῃ. 

ἶν ἴη Β Πο. ἐπιϑήσω χαὶ ποιήσω) --- ἔπιϑήσω ὁ -- ἐπαϑήσω Σ -- ἐπα- 

Θήσω ΑΙ. --- ἕρπει ϑήσω Β -- ἐπειϑήσω Θ -- πειϑήσω ο΄ -- ἔπει ϑήσω 

ΘΕΕῸΞοα. [Η]Ἰ ΝΝΟΡΟ[ΡΊΟΘΙΤΊΟ. ΥΧΖΡΙΡΔΊΠαζλομ'ν {ν᾿ Τ.7 Εο.Ἑ (η ὅςῃ. Υ ει. 

γοῦῦα ἐπιϑήσω καὶ οτηῖδβα ἴῃ { Βδ.) || φανεραϑρό᾽ ΒΟΗΒΤΟΌΥ -- 
φανερ᾽ ἀϑρό᾽ ζηλ'σ’ --- φάνερ᾽ ἀϑρο ο --- φανέρ᾽ ἀϑρο ΟΠΕΕΝΟ (ἀϑρόα) 
[ΡΊΟΧΖ εἰς. {[ἈΩἊἀληϑὴς ΟΟ --- ἀλλαϑὴς ΠΣη {{ τ᾽ ἐμοι Σ --- τ᾽ ἔμοι 

Ω ἀνα ὉΚ Η 
πῃ --- τέ ἫΝ γῸ}1. [ΟὅΞ95 ἐξ ορχος Β Ρυ. --- ἔξ σρχε ῖῦ --- ἐξορχος δας 

- ἔξορκ! Ο --- ἔξορκος [ΟἹ ΕΕΟΙΗΝΡΕΤῚ ΟΥΧΖ [ΤΒοπλ.] πομ'ν' ο’ [τ᾿ .] 
ΑΙ. Βο.Ἐ {{ ἀπέσσ. ἘΞ ἃς Ζι.) -  ἰπέσσ, [Β]ΠΈΕΡΟοΖρο εἰς. [1 ἀνθϑόρχιος 

ἔσσεται Ἧι, [|| ἔξηκ. ὈΥ̓́ΓΓΩσ' [| - ἄχ] ἀδὲ Υ || δ᾽ ΒΟΘΕΕΘΉΝΟΡΟ 
ΒΤΟΌΥΧΖΓΓΔΘΑΞΠΣΩΏΩ Αἱ. --- γὰρ τορος. Εο.Ἐ --- δὴ Ηπι. Βῦ." [[{-Ξϑὲν 
(βἰπ6 γ᾽) ΒΟΡΕΕΟΗΡΟΙΓΕΙΤ ΟΥ ΧΖΙΓΊΓΔΘΞΙΗΣΩΘαϊηιποφεα ΑἹ. Βὺ.Ἐ --- 
Θι0Ὸ -- ἃς Ν π.1. ἀοιτᾶ οματιὰ --- ϑέν γ᾽ [δε[λ{9λ΄μνΊσἽ Εο. (Τῆς) 1} 
00 ἀδ. Ῥρ.ΔΘες- ΑΙ. --- ᾽ἀδ. Γ΄ - ἡδ. ὁ --- ἀδι τε], [ωβοὰ 456,00. 
ζαορ’ 1] κήρ. ΒΙΝΟ --- κάρ. Β εἰς. {ἐσϑλοὺ ΟΝΟΒ ΤΟΓΘεοδοζνηλ'ν' -- 

ἐσλοὺῦ ΒΙΘΕΕΘΗΙΓΡΊΟΤΑ ΟΥ̓ΧΖΓΊ(ΔΊΘΡΟΠΣα (ἐσλοῦ) ἀκ οῳ (ἐσ λοῦ) μ΄ το’ ΑἹ. 

Βο.Ἐ {{ 91 οὐλ. Πλ΄ο΄ --- ὁλ, τοὶ]. {| 98 ἔοιχε Χ || 99 τὰ δ᾽ [ΟἸΝῸ (ΞὉ) 

ς Βὺ.Ἐ (δου ὅ.ῃ. ει.) --- τὰ τ᾽ ῬΘα -- τά τ᾽ ΒΡΕΕΘΗΟΘΤΟΥ͂ΧΖ 
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τοῦ νῦν δ᾽ ἔλπομαι μέν, ἐν ϑεῷ γε μὰν 

[105] τέλος" εἰ δὲ δαίμων γενέϑλιος ἕρποι, 

Δὶ τοῦτ᾽ ᾿Ενυαλίῳ τ᾽ ἐκδώσομεν πράσσειν. τὼ δ᾽ ὑπ᾽ 
ὀφρύϊ Παρνασίᾳ, 150 

ἐξ ἄρατ᾽" ἐν "Αργεῖ, κἀν Θήβαις" ὅσα τ᾽ ᾿Αρκάσιν ὦσσον 

μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἀναξ, 
Ἔπ: ε. 

τος Πέλλανώ τε, καὶ Σικυών, καὶ Μέγαρ᾽, Αἰωκιδᾶν τ᾽ 
εὐερκὲς ἄλσος, 

[ΓΔΊΓΙΣ πολ μ'ν ο΄ ἴτ. γ.] Α1]. Βο.Ἐ ΚΥ. [} ἐσόμ.  {| φαίη Υ.χ΄ --- φαίνει 

(80) Χα [| σαφῶς ανο΄5 

100 ἕλπ Χἕ {οτι. μὲν ΘΗΘΒΤΌΥΧΠΣ -- μὰν ΝΟ -- μὲν ΒΟΡΕ 

ΕΖΓΓΙΔΙΊΘ τορος. ΑἹ. Βο. [γε μὰν] γε μὲν ΝΟ -- μὰν (οῃῃ. γε) Υ [] 

10] δ: οαι. ΡΊΧ || δαίμων ὁ γεν. ΒΙΟσΘΕΕΟ ΙΟΡΟ ΒΟΥΧΖΙΔΘΕΞΗΣΩΟ -- ἡ. 
ἢ. ἃς ΗΤΓ -- δαίμων γεν. Ν' τεος, Βο.Ἐ || ἕρπων Οἱ --- ἕρπει ΝΡΟΘΒΟΧ -- 

ἔρποι Ζ --- ἕρποι [Β]0 εἰς. [|Ά1102 διὲ οἴππαθ τη88. (διὲ Ῥ 7) ΑἹ. Βο,Ἐ -- 
Δὲ Βύ.Ἐ {{| τοῦτ᾽ ΒΟΡΟΙΉΝΟΟΥ͂ Ὑποπι. τορος. ΑἹ. Βο." -- τῶτ᾽ (τῷ τ᾽) 

ΕῪῚ (οαπὶ οἷ. καὶ τῶ) Ρ (εαπὰ οἱ. τιν ΟΕ Ὑ ΧΖηι(νμεῦ --- τ 0, -- τό, τ᾽ 
ἘΠ -- τάτε Εννὶ (γρ. καὶ τάτε)ὺ || τ᾽ οπι. α -- τε Ὁ, --- τ᾽ τ6}}. (ε6 6.) 
] ἐκϑ.] ἐνδ, χ' -- ἐδ. σα [[Ὀὑπ᾿ ΟΝ.Ο (Βρ.) --- ἐπ᾿ τρ]], ( οἴἴατα 

0,0,) [{ παρνασίᾳ(α) Β4.Β,) ΕἾΤΑ ΧΓΓΔ (σίαι) ΘΑ ΞΙΩ5ο΄ 195. ΑἹ, Βο; Βῦ.Ἐ 

- σσίᾳ(α) ΒΡΟΟΘΟΕΒΟΉΟΡΟΘῈΕ Το ΟΥ̓ ΖΠΗΣ αἰποφθΘυ[λΊμ ν΄ οῬο [᾿. τ.] Εο.Ἔ 

! 102 ἐξ ἀρατο ἐν ἀργεῖ δ᾽ Β 5ο,ι8, αποᾶ (ομηῖδθο δ᾽) τϑροϑαὶ --- ἕξ, 
ἀρεῖ, ΠΟ ἘΟΙΔΗ .- τυ; ἦν ἄργει δ᾽ 6 (ἀθειίτα γοῦθα, ἐογίαββα δηΐθ 
ἐν οἰΐπι ῬΙατὰ ῥγδθ 858) --- ἐν ἄργει Θ᾽ Ν (ε: 2) ΟΘεῖρε Α]. --- ἐν ἀργεῖ δ᾽ 

ΘΕῈ (63 νἱ4θ βαργὰ) ΗΡΟ ροίπε ἢ ΤΊΤΥ ΧΖΓΓΔΘ ίαο ΞΠΣ (Ω 3) --- ἀμφ᾽ ἀργεῖ 
Θ᾽ α(αῦ ϑ)λίποᾳ [“ α]. τ.] ΘῸ ο΄» πε (Μοβοῃ.) 85πι|.Ἐ --- ἀμφ᾽ ἀργεῖ τε, ἔλύ μ'ν' 
σ΄ (ο΄ 593) Βο." (Τὴο1.) {Πὀὀὁσσα (ὅσα ἘΕΝΑοῳ Με. 8:1.) καὶ ἐν (οπι. ἐν ΒΕ) 9η- 

βαις τη88. ΑΙ. Ηο. --α δὰῦ καὶ (οπη 5818 ὅσσα οἵ ἐν) δῦ κἀν 5ουἸ θη ἀαΠὶ 6556 

γἱάθτις [|Οὃὄ ὅσα τ᾽ ΕἘΞΉΓΓΔΘΠΣΩ ΑΙ. Βῦ.Ἐ --- ὅσα τὲ (τε) τοος. Βο.Ἔ 
- ὅσσα τ᾽ ΒΕΟΠΟΑΙΝΟΡΟΙΒΤΌΧΖΞ [1 ἐν ἀρκάσι. 6, -- ἐν ἀρκάσιν 

, ᾽ ΄ 

ἀνάσσων Ἐ, --- ἀρκασιν, ἀνάσσων ΒΓΓΘΙΕ-- ἀρχάσιν ἀνασὼων ΕΖ -- ἀρ- 
͵ ΟΥ̓ Ως, 

κασιν ἀνάσσων ΟΠΘΗΙΝΟΡΟΒΤΌΥΧΔΣ ΑΙ. --- ἀρκάσ᾽ ἀνάσσων αξοηα 
-“’ὔ “ Ὕ "ἢ Ι ων 

(8. 8.) λ΄μ'νΊσ' τ. γ.] Βο.Ἐ --- ἀρκὰσ ἀνάσσων τ΄ --- ἀρκὰς ἀνάσσων Ηη.: Βῦ." 

-- ἀρκάσιν ἀσσον 50τὶρδὶ Ι 104 βωμὸς ΒΟΡΕΕΟΠΒΟΙΓΡΒΙΟΌΥΧΡΖΙΓΙΔ]ΊΙ 

ΘΠΣαπος [Δ]. γ.] ΑἹ. Βο." --- ομαγῖα ἀθετῖία ἴῃ Ν᾽ --- διὸς ΧΑ Ζα -- βω- 
μοῖς ἀμ'νσ’ [1]. ἀναξ. ἔμ'ν' σ΄ ---΄ ἀναξ, --- Βο. -- γ ἄναξ, Ορ. Με. --- ἄναξ, 

ΒΕΟΥΩο --- ἀναξ, [Ο]Ν ΖΘ.’ --- ἀναξ ΟΥΣη αἰΐαμο. {105 πελλανα (8. 
8.) λ΄ -- πελάνα (Δ. Η Ζη --- πελλάνα Β. ΟΡ ΕΕῸ εἴα. ΑἹ. Βο.Ἐ -- πέλ- 
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[πο] ᾧ τ᾽ Ἐλευσίς, καὶ λιπαρὰ Μαραϑών, τς 7 

ταί δ᾽ ὑπ᾽ Αἰτνας ὑψιλόφου καλλίπλουτοι 
“ ἰὴ 3 ᾿ -“" Α 

πόλιες, ἃ τ΄ Εὐύβοια. καὶ πᾶσαν χατὰ το 

Ἑλλάδ᾽ εὑρήσεις ἐρευνῶν μάσσον᾽ ἢ ὡς ἰδέμεν. ἀλλὰ 

χούφοισιν ἐκνεῦσαι ποσίν. 

1τ1ὸ [115] Ζεῦ, τελεαν αἰδῶ δίδοι καὶ τύχαν τερπνῶν γλυ- 
κεῖαν. 

λανά (ἴπ πυ]1ο βουϊρίο) Ηπι. ΒΟ. [] συχιὼν ΕΕΖ --- συκυὼν ΔΘΣας [|| αἷακι- 
δῶν ἘΟΖαπιποηαο! --- αἰολιδὼν Ν᾽ --- αἰακιδὰν τ0}}1. [0 ἄλσος (4220 

101 91 δ᾽ Ο || ὕψηλ. ἘΕΖΘΙΑΙΣΟ [| -φὦ Ο ||. 108 ὦ τ ἥ τ᾽ 
Β, --- αἵ, τ᾿ Ε || εὔβοιαν καὶ ΤΎΥ͂ {{ωΟκαϑ᾿ ΒΙΟΘΕΕΟ ἩΝΟΘΕΤΌΥΧΖΡ 
ΓΔΘΗΣ -- κατὰ τεοο. ΑἹ. Βο." {{|η΄Ὲ09 μᾶσσον ΒΟΘΕ: ΕΘΝ. ΟΥΘΕΤ 
ΌΟΥΧΖΓΓΘΑΞΠΣ -- μάσσον᾽ ἘΞΟΞΘΡαζοφμ'ν ο΄ [τ. γ.1 ΑἹ. Εο.Ἐ (οαπι 
β.ῃ. ει) [ἰδεῖν Ὁ, {[ωἀλλὰ ΒΙΟΘΕΕΟ εἰς. (οππποβ ᾿ἰτὶ βουρα) ΑἹ. 
Βο." (ἰπ Π ἀχέα 50]10 νυἱέῖϊο, οἵ, ΥἹ, 62) --- ἀνὰ ΜΙ. Ηπι.1 --- ἄνα, Ῥαπ. 
Βὺ.Ἐ -- σὺ δ᾽, ἀνα, Ηπα.3 || -σί (σὺ) ΒΟΘΗΝΟΟΒΤΟΥΧΓΓΔΘΠΣαηο 
ᾳφα ΑἹ. Με. ὅ8ι, ---- δὲ Ν, --- σὶν (σζν) ΘΕΒΧ[Ίμ'ν ο1σ Ηο. Ορ. ὅπ... |} 

οχίσ. ποῦ αἰδίέ. ΒΟΘΕΟΘΟΟΘΌΥΧΖΓΓΘΣΠαΐηφμ' [τ. γυ.] ΑἹ. ο. -- φοπι- 

ταδίρ ἀἰβί. Ηγ.ἕ --- ρίοπε ΕἾΝοο' Κγ. ὃν. Βα. Ηΐ, {{{Ὸ110 τέλεαι. Β --- τέ- 
λειαι Κ' --- τέλειε. ΟΟΠΕΕΟΉΗΝΟΡΘ δ με ΤΟΥ ΧΖΡΡΔΘΑΙΣΏΩου ΑἹ. (8. ἢ. 

γεί.) --- τέλει᾽ Βὺ.Ἐ --- τέλειεν ΟΥἰμε - - τέλει, (τέλει,) (κα σϑοο. Βο. Ἐ 
(ϑ.ἢ. Β6ο.) ,νἴας αὐ δχθᾶπι" --- τέλε᾽ (τ, --- τελέαν Βουῖρβὶ ἅθ οοηίθοΐαγα 
οοἸ]αίο ὅς}. Ὑοῖ. οἱ Ρ. ΥΠ|, 2ὅ. Ο. 11, θ6. Δη τέλεαι τελέαι (ρτοὸ τελέεσαι) 

ἃ. τελοῦμαι ([αὉ. τηρᾷ. ν, τέλλω) ἱ, 6. “Ῥδγβοῖθβ τηϊεὶ οἵ, ἐφάψεαι Ο. ΙΧ, 

12. [αἰδῶ (ἀλδῶ 2 Α1.) τε δίδοι ΒΟΘΕΕῸΗΙ (δίδου) ΝΟΡΟΓΒΊΙΤΌΥΧ 
(αἰδὼ) ΖΓΓΔΘΞΗΣΏΩ (α 5ἰπε τε) ΑἹ. (Θθγπι. ῬΆΓΆΡΒΤ.) -- αἰδὼ δίδοι 

Βό. (ἔν. ἴῃ α 568 ἴπ πα]]0 4110 πι5.) --- αἰδῷ τε δοὺς ὕπι. --- αἰδῶ(ᾧ) διδοὺς 
τϑος, Βο." (Ηπι.) (1π ὙΠΟ. οαπὶ ποίαϊα μὴ δέδοι γράφε, ἀλλὰ διδούς" 
οὕτω γὰρ κάλλιον.) --- αἰδὼ τε δὸς Ηπι.5 [{ γλυκείαν ΕΕῪΖ 

ΦΌΒΟΥ. τέλος Ξενοφῶντος. ὈΕΡΟΘΤΌΥ --- ὕμνου τέλος Ξενοφῶντος 

κορινϑίου. λίμν' σ' -- τέλος τοὺ τρισκαιδεκάτου εἴδους. » --α τ. τ. τρ. τῶν 

ὀλυμπίων εἴδους. Ηο. (αἴ 5οῃιρου) --- πα]1ὰ βαῦβου, ἰθ ΒΟΕΝΟ οἷς, 
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ΑΣΘΠΙ9, ΕΡΧΟΜΈΕΝΙΩιΙ 

ΠΑΙΔῚ ΣΤΑΔΊΤΙΕΙ. 

’ὔ Ἃ 
Ὑσπ ω Σ᾿ "Ἕ- “τὸς ἐὰν "«-. -- 

,ὔ ,ὔ 
-Ξ Ἐπ νυ τε σε), - ὦ -Ἰ τ τ 

) 4 

ΟΣ, ὩΣ ΠΡ ΔΩ - τα, Στ ἘΠ τα », πες τς πππὟ τ: 

δ (8 ππχισοχ,,, .«,ὐν τ Ὁ ςςἰφοὺ κ Δι το οῦν .-- 

’ὔ σ΄. ὔ Ὺ ῳ 
ΕΞ " μι , Ξε "Ἕ“᾿ Ε π πὸ .» ν᾿, γπ- τ΄ 

Ειδ "«- "“» ἐς τε Δ »- -- τ΄ »ν» :Ξ "Ἕ» ῳ, : ΠΝ ας ἀν 

, Χ 

’ὔ ’ ᾿.. 
μπρὸς οι πον -ὐὖῷὸὁ}Ἔ τ τ λύγος 

ΔΌΣ ΠΡ Ξε πο ξα το ἘΞ 

μ ,ὔ .τ-,.---τὦ- 
“ἢ, ἘΦ ἀξΠ---. ῖς-- ΩΝίος, -- »Ἕ“᾿ "ἊΝ ῳῃ᾿, "-Ὦ ---- ἐτουδοιος, το ἘΞ - πὸ" 

2 ΣΙ » ᾿᾿ 3 ᾽ 
1507, ἀσ, ὀρχ. Σ -- ἀσ. ΟρΧχ.- σταδιεῖ. ὁ --- ἂσ. Ορχ- παιδὶὲ αὶ --- 

-Ὁ ς 32 ͵ὔ 

ἀσ. ὀρχ. παιδὶ σταδιεῖ. ὅδ. --- ἀσ, ὀρχ. παιδὶ κλεοδάμου σταδιεῖ. ὁ (δη- 

μου) α'μ'ν΄ -- ἀσ. ὀρχ. σταδιεῖ παιδὶ κλεοδαμου. ΟΥ̓ΧΙ Βο." (π Γ' δήμου) 

-- ἀσ, ὀρχ. στ. π. κλ. νικῶντι τὴν ὃς: ὀλυμπιάδα. ΠΘΡΟΤΊΌΥΖ (πα Ὁ οπι. 
τὴν) --- ἰὰ. (564 νικήσαντι) ΓΘΡΟΛΙ --- ἀσωπίω ὀρχομενία (Ε᾽» νίω) στ. π. 
κλ, νικήσαντι (Π' νικῶντι) τὴν οὃς- ὁλ, (Ἐ' ὀγδοηκοστὴν ἑκτὴν) ἘΠ᾿ (οἵ ὑ8.- 11) 

- ἀσωπίχω ὄρχ. ς. π. κλ. νικήσ. τὴν οζ ὃλ. ΔΘας ΑἹ. --- 14, (οπι. τὴν) 

απιφαο' (ἴῃ ῳ ἐρχομενίω) --- ἀροδϑῦ ἰηβοῦ, ἴῃ Βησ' 

Μοίύτν, Υϑε, ὅ οὐ 17, αἰτίπαιθ ἀρϊοίο γάρ, οὐ γ8, 17 ἩδΙηδΠηΐ 6ΠΊ6Π- 
ἀδξϊοπο λυδῷ ργοραίᾶ, ΔἸ. οοπβαϊ ἃς Βὺ, (ΞΖ οὐ --παῷἷἫ᾽ἷἦ..-..-.-ἕ Σ,͵ 
Εἰ τ γο πρ(Βρὴ Πρ Ὁ τ ΠΣ ννιοδγηπί; 
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ε 

Καφισίων ὑδάτων Στρ. α΄. 
-“ “« ,͵ὔ 7 Ὁ 

λαχιοῖσαι αἵτε ναίετε καλλίπωλον ἕδραν, 
φ' “Ν δ ΤῊΝ , 

ὦ λιπαρᾶς ἀοίδιμοι βασίλειαι 
͵ “" ἤ “» 

Χαριτες ᾿Ερχιμενοῦ, παλαιγονων Μινυῶν ἐπίσχοποι, ς- 
»" κ Μ Α ν ͵ 5 χλῦτ᾽, ἐπεὶ εὐχομαι. σὺν ὑμμιν τά τε τερπνὼ καὶ 

Α , ! -» 

τὰ γλυχέα γίνεται πάντα βροτοῖς, 
2 ,ὔ 5 

εἰ σοφος, εἰ χαλος, εἰ τις ἀγλαὸς ἀνήρ. Ιο 
"δὲ Α Α » 7 Μ 

οὐδὲ γὰρ ϑεοι σεμνᾶν Χαρίτων ὠτερ 
, κ " “ν ΕΣ “ κοιρανέοισιν “ιοροὺς οὐὗτε δαῖτας" ἀλλὰ πάντων ταμίαι 

1 καφησίων ἘΞΜΗΤΥΧΓΓΙΔΙΘΛΙΠΣΩηπαΊΤΛΊμν' οἷσ’ ΑἹ. Βο.Ἑ Οχ. -- 
χίἰηφη]σίων (αν τεῦ --- χαφισσίων ΠΟΕΓ --- χασιφίων φ --- καφισίων Β.[(]Ὲ 

ΝΡΖαθδολιμίϊηιοε[] ϑια. Ηγ." {| ὕδατα ΒΒ [|| 2 λαχοῖσαι | αἵτε ΒΙΟΘΕΚΕῈ 
ἨἩΝΡΦΕΤΟΥΧΖΙΓΊΡΙΔΙΘΛΙΙΣΩολποςδρα ἈΠ-ᾧ1 ἃ. ΚΥ. Ηπι.1 38 (ουτ 56}.) 
-- λαχοῖ ο σαι. αἵτε κα [.1'ν'ο1σ Ηο.Ἐ --- μὲ διλοόόμοι αἵτε [13] Βῦ,Ἐ --- λα- 

χοῖσαι, ὦ ταὶ Β5.; -- λαχοῖσαι, ταίτε Βα." --- ϑάλλοισαν αἴτε Ηι. [] 
ναίεται ΤΑ ΌΥ!: --- ναΐίονται Τί, --- ναίετε ΒΙΟΠΕ ΕΟ ΗΓΝΡΊΘΓ[ΒΊΤΟΥ .ΧΖ 
ΤΠοπι. τορος. ΑἹ. Βο. -- νέαιτε ο΄ [|| καλλίβωλον (5 οηιᾳ5ο'΄ --- καλλίπω- 

λον Β.ΟΙΟΡ ΘΕΕῸ εἰς. --- ϑ.ῃ. Βθο. αἰτασααθ; β6 ἢν ει, 1 εὔγειον; β.6ἢ, 
γοι. 3. ἀθ ὀφαεδιτίθα βία 1158. ΟΥ̓ Ποπηθηίογαμη Ἰοααΐξαγ. [04 ἐρχομενοῦ 'Ξ4 

καρ αχεβα (Βῦ.) - ὀρχ. ταὶ]. (ὀρχουμ. Ε)  παλαιγένων ΓΓ -- παλαιγόνῶν 
Ἅ| “Μινυῶν ΝΑ. [| 5 εὔχομαι] εὐχόμεσϑα Ηπι.3 [|| σὺν γὰρ ὑμῖν τὰ 
τερπνὰ ΒΙΌΡΕΟ. ΗΙΝΊΗΤ. ΠΎΧΖΙΡΔΘῚ Λα[λ]οφα' [λΊμ΄ν΄ [τ. τ.] Α1. --- 14. (βοἃ 
ἡμῖν) ἘΨΗΣΗ - σὺν γὰρ ὕμιν τὰ τερπνά, τε (0» ὑμῖν) Ρὡμὸ 9 (ὕμὴ Κὶ 

- σὺν γὰρ ὑμῖν τά τε τερπνὰ Ηπι.1 --- σὺν ὑμῖν γὰρ τά τε τερπνὰ Βὺ.1 ΤᾺ. 

--- 4. (βεὰ ὕμμιν) Βδ.3 Ὁ]. ὃν... Ητ. --- σὺν γὰρ ὕμμιν τά γε τερπνὰ Ηπη.3 --- σὺν 

γὰρ ὕμμιν τά τε τερπνὰ Ηη).8 Βρ.2 Επίαπι ὅ.Β. Β Εο.ἢ τὰ ἐπιτερπῆ τε καὶ ἡδέα 

δὶ τε οπι. ΤΠ Βῦ, --- ἀο]ονὶ γὰρ [| θ τὰ γλυχέα γίνεται ΒΟ. ΘΕΕΟΘΗΝΟΘΕΤΟΌΥ 

ΧΖΙΓΊΡΙΔΙΘΛΑΙΙΣ Κοαμίν' ο’ [απαλ' σ΄ τ. τῇ ΑἹ. Βο.Ἐ Βᾳ.1 -- γλυκέα γίνεται 
(οπι. τὰ) ᾳ --- τὰ γλυχέα γίγνεται (ι Π.}1Ὸ ᾿ἴθτο βοσίριο) Βῦ.Ἑ Ηα.35 Ηἱ. “-- 

τὰ γλυχέ᾽ οἴγνυται οοηϊ, Βς. --- τὰ γλυκέ ἄνεται Κγ. Βν.5 ὅ5...38 Ι πάντα 

οὰῦ. ᾳ [71 κεὶ σοφὸς Βῳ.3 (6 8...) -- εἰ σοφὸς το}. [ὃᾷἢ ἢ καλὸς ἡἥ τις 

(οοηϊ. Βςᾳ.3) Ηπ.8 [ 8 ὅν γὰρ Θεοὶ σεμνᾶν χαρίτων ἄτερ ΟΠΙΠ685 π188. (οἱ 
Θεοὶ Ὦ -“-- χέρεναν 9΄ Οχ.) ΑἹ, ΒοΣΕ Εἰτλ.1 ΒΌ.5 Ὁ1. -Ξ Ἰα. (βεὰ “ 5.138 

Με. -- οὔτε γὰρ ϑεοί Ι τὶ χ. ἃ, Βδ.1 --- οὔτε γάρ πω Θέσι σ. χ' ἄ, ΤΆ. --- 

οὔτε γὰρ Θεοὶ ἁγνᾶν χ. ἀ. Αγ. Βᾳ.1 -- ἃ. (βοἃ οὐδὲ) Ηε, --- οὔτε ϑεοί ποῦ 

σι. χ. ἃ. Ηπι.3 --- ἰά, (568. οὐδὲ) ΒΑ. οἵ. ΒῊΉ. 4, ὅ42. --- οὐδὲ σεμνᾶν ἀτερ- 

ϑὲν χαρίτων ϑεοὶ Ηπι.5 --- οὐδὲ ϑεοὶ γὰρ σ. χ. ἅτερ Βα.3 [ᾷΑ9 κο ἐρανέοντι 

ΟΙΏΏΘΒ ΙΏ88. ΑἹ, Βο. Ηπι.133 Βρ.13 Ηι. (ϑ.Ἀ, Β ἔχοντι, οἱ. Τ᾽ βασιλεύοντι) 

- κοιρανέοισιν Βῦ.3 Ὠΐϊ, 85.135. |} χοροὺς] χορὸν (χορῶν  Ον ᾿} οὔτε] 
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7 2 "» “ : το ἔργων ἐν οὐρανῷ, “ιρυσοτοζον ϑέμεναι πωρῶ τς 
ἔ Ι 7 

Πύϑιον ᾿Απολλωνω ὥρονους, 
Ἂ ἢ Α -- ᾽ὔ 

ἀέναον σέβοντι πωτρος ᾿Ολυμπίοιο τιμᾶν. 

ὦ πότνι ᾿Αγλαΐα ΣΤρ. Ρ. 

φιλησίμολπέ τ᾽ Εὐφροσύνα, ϑεῶν χρατίστου 20 

τς παῖδες, ἐπωκοοῖτε νῦν, Θαλίω τε 
ΕἸ - ΩΝ Ι “» 3 -Ὁ Ι ἐρωσίμολπε, ειδοῖσω τόνδε κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχα 

» “ “ ἵ 5 “ 

κοῦφα βιβῶντω" Λυδῷ ᾿Ασωπιον ἐν τροπῳ 25 
“ 7) Ἂ,.. ἘᾺ “ 
ἐν τε μελέταις ἀείδων ἐμολον, 

“7 “ ε ,7ὔ 
οὐνεκ᾽ ᾿Ολυμπιονικος ὦ Μινυείω 

οὐδὲ Ηπι.8 [{ δαῖτας] δαιτὸς Ον. [{ ταμίαι] τάμιαι 6,46 (τεοίο ὃ οἵ, Ο, ΧΊΠ, 1) 

--- τίμιαι Ῥ --- τιμίαι ΤΧϑβο (β64 κε]. Τ' διοικηταὶ) --- ταμεῖαι ΠΣ 
10 ἐνουρανίων Ητη.8 [|| 1054. παρὰ πύϑιον] παρὰ τὸν Πυ. ΜΙ. Ηπι.ἷ --- 

παρὰ Πυϑώϊξον Ηπι.2 --- σχεδὸν πὰρ Πύϑιον Ἡπι.8 [1] ἀπόλλωνος (8 Ι 

12 ἀένναον ΒΟΠΕΙΕΟΑΗΝΟΒΤΌΥΧΖΡΡΔΘΛΗΣδομήρεοων (οίαια. ὅ.Θῃ, Β 
Η εἰς.) --- ἀέναον ας {πι]πφα' [(9λΊμν ΐ [σ΄ αἱ. τ.] Α1. Βο." {{|13 ὦ πότνι᾽ 

ῬΙΞ] Βῦ." (Ηγ.) Ηπι.8 -- πότνι᾽ (βῖπο ὦ) ΟΙΝΘΕ, τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- πότ- 
νια (ϑἷπο ὦ) ΒΙΘΕ ΕῸ ΤΌ ὙΧΖΓΓΔΘΛΗΣαν (Τ' οὐπὶ ρ]. ὦ) {{ 14 - μολ- 
πα Ὁ --- μολπαί ΠΣ [| τ᾽ ΟἸΝΡΊΟΓ[ΒΓΓΘΊ τοος. ΑΙ. Βο.Ἐ --- τε ΒΗΒΕ' 
ΟἩΤΌΥΧΖΔΛΗΣαν [| κρατίστου] κράτισται ὅς. ει [15 ἐπάκοοι νὺν 

ΒΒ,ΞΟΡΕΡΟΚΟΙΓΝΊΡΟΕΒΤ (ἀοι,.) ΟΥ̓ ΧΖΙΓ Ὁ] τοοο. ΑἹ, Βο." --- ἐπήχοοι νῦν 

Β,11,: Βο;: --- ἐπήκοοι γίνεσϑε Ο᾽Ἁ, --- ἐπάκουσι νὺν ΔΩ) --- ἐπάκουοι νῦν 

ἘπΟΦΗ  ΘΛΗΣ --- ἐπάχοιοι νὺν Γ--- ἐπάκουαι νὺν Η -- ἐπάκοος γενεὺ Ηη,.7 

Βὺ.Ἐ ὅν. --- ἐπάκοοι τανὺν Ηπι,2 ΤῊ, --- ἐπάχοοι γε νῦν ΤῊ, οοηΐ. --- ἐπά- 
κοοι τὸ νῦν Ηηι.3 --- ἐπακοοῖτό νυν Βρ.3 --- ἐπαΐοιτε νὺν ΗΙ, [|| ϑαλία. (οπι. 

τε} --- ϑάλεια τε Β (6ι ὅθι, Β) --- ϑάλειά τὸ ΟΝ --- ϑαλλία τε ΠΣ -- 
ϑαλία τε ΘΓ Ε]ΠΕΟΗΓΡΊΟΕΒΙΤΊΟΧΖ Ὑμομι. τθοο. ΑἹ. Βο.Ἐ [| 10 ἐρασίμολ.- 
πον οοηΐ. Βρ.2 [| ἰδοῦσα Ν᾽ --- εἰδοῖσα Θ [[ ἐπ᾽] ὑπ᾿ Ν' {| εὐγενεῖ ΡΟᾺ 

ΤΟΥΧΓΟΔιθίλων --- εὐμενεῖ [Β]Ι ΟΠ ΒΕ ΟΗΙΓΝΊΖΓΡ:Ι ΔΕΘ ΕΣ τοοα. ΑἹ. Βο. ἢ 
(οατα 5... Υ᾽ οι.) -- εὐμευνεῖ Γ' --- εὐμμενεῖ Π [|| 17 κούφα ΠΕ ΛΗ [| λυ- 
ἐπΆ 00. γὰρ ΟἸΊΠ65 5ΟΥΙΡΕΪ (ὀχοορίο πῃ αυἱ γὰρ οτα 610) ΑἹ. Βο.Ἐ Ηπι.8 --- λύ- 

δῳ γὰρ Ρν. Ηπι.1 -- λυδῷ γὰρ Ηπι.3 Βρ.3 --- λυδίῳ δ᾽ Ηπι.ξ Βύ.Ἐ [| ἀσώπιον 

Β -- ἀσώπιχον 7611, (δυχον) τι ΤΆΒΟΥ, Ἐ᾿ 5011 ἕω, γ6}1. ἔχω [ὄ 18 ἐν μελέ- 

ταις τὲ (τε ραποὶ) Β' (ἀπι 5]. ὅρα τὸ μέτρον) ΠΕ. ΒΘΗΤ. ΥΧΖΓΓΙΔΊΘΛ 
ΠῚΣ τϑοο. ΑἹ. πο." --- ἐν μελέταις τ᾽ ΟΝ ὗῬΟΓ[ΗῚ (3) Ηπι.: Βο.2 5ν.38. -- 
- ἐν μελέταις (οτα. τ) ΒΙΝῚ -- μελέταισίν τ᾿ οοηϊ. Βύ.1 --- μελέταις ἔν 

τ᾿ Βὺ.: --- ἔν τε μελέταις Ηπη.38 Βδ.2 Ἐ Ηΐ. [| ἔμολον ΒΟΘΕΒΙΟἩΗΙΝΡΟ[ΓΒΤῚ 
ὈΥ̓ΧΖΡΕΡΔΘΛΞΠΣΩΩ αμηνηοῳ85.» ΑἹ, ΒΟ." -- ἔμελλον ἘΣ, (βεὰ ΕΣ ἴῃ ρᾶ- 

ὙΔΡΏγαβὶ ἤλϑον) --- μόλον Κα λμ'ν οἹἽσΊ Βο.Ἐ (Τ|61.) 19 οὐνεκ᾽ ΒΟΡΕΟ 
9 Μοτητηβοη, ῬΙπάδγ. 



110 ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑῚ 1Δ΄. 

20 σεῦ -“ἔχατι. μελανοτειχιέω νῦν δόμον 

Φερσεφόνας ἐλϑεέ, ετωχρὶ, πατρὶ: κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν, 39 

Κλεοδαμον ὄφρ᾽ ἰδοῖσ᾽, υἱδν εἴπγς ὅτι οι νέαν 

κόλποις παρ᾽ εὐδόξου Πίσας 
ἐστεφάνωσε κυδίμων ἀέϑλων πτεροῖσι χαίταν. 35 

ἨΟΧΘΛμησαν - οὔνεκα Σ --- οὕνεκα Π --- οὕνεκ᾽ ἘΝΒΤΌΥΖΡΛΡο τορος. 
ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἕνεκ᾽ τι {ἃ [Β]ΙΝΙΡΟΕΊΤΟὌΟΧΓΤΙΔΊΛΗΣΡς α[λ]ηῖο' Ρε[λ' 1μ΄ (ἄς 

ν΄ 1, λον: -- ἀθΕΕΘ ΗΥ̓ΧΘΣ  (οίες ΑΙ. Βο. Βν. --- ὰ Ο -- ἡ ΟΥ, -- 

ὦ Ηΐ. || μινυεία ΟΡ." Βὺ.Ἐ --- μινυείη Ο, --- μινύεια τ6}}. πι58. ΑἹ. Κο." 

20 σεῦ ἕκατι (1π Εἰ εὖ ἰῃ Πἰΐατα --- ΕἾ, σοὺ --- Β, σοὺ ἕνεκεν 2) πι88. 

ΑΙ. Βο.Ἐ -- σεῖο ἕκατι" Βρ.52 [|| μελαντείχεα ΟΟΕΙΕΘΙΉΗΝΟΤ,ῦ,:52Ζ 
ΓΔΛΗΣΨαναν ΑἹ. --- μελεντείχεα ΤΌΥΧ --- μελαντείχεα (8. 8.) ΓΘ -- 
ῃἢ. ἢ. ἀθ6 Β -- μελαντειχέα (Ρ9 ΗΕ.) απεϑδε[μ]ϊηιποφα' Θ΄ [λ΄μ'ν ο1σ΄] Βο.Σ 
ἫΝ 136 ἼΤΗ ἘΒρΡ53᾽, Ἠρ΄΄-- μελανοτειχέα (1 011 ΒΟΙΡΙΟ) Βὸ, Ὁ]. 

| νῦν οι. ΤΙ ,Δ[λΊἼΊωνσ’ ο." --- νῦν τὸν Ἐ), --- νὺν ΒΙΟἸΘΕΕΊΤΟΊΗ 

ἀμάδ Β μαῖ πον᾿ Ὡκ γέ. ἐδ δερθδασαρην 9΄ο΄ ΑΙ. ΒΕ. Ηγ. {2} περσ. 

ΟΗΔΟΝΡΗΖΙΠΣΊΙπῳ --- φερσ. ΒΙΘΕΕΟ.ΗΡΟΟΤΤΙΥΧΙΊΖΕΓΊΓΔΘΑΣ ε"Ψαλο 

Καἰλ'μ'ν'ο' [τ τ] ΑΙ. Βο.» {{ἐλϑὲ ΒΙΡΈΕΒΟΘΉΗΡΤΟ.ΧΖΡΓΓΔΘΛΗΣΙῬΊΩΩ 
απ(β ) Ὁ ΑἹ. Β6.3 ὯΙ. ὅν. --- ἔλϑε Ὁ --- ἔλθ᾽ ΝΟΒ (Ξ: 2) Βρ.3 -- ἴϑι 
αϑἉ [δολιβιιϊηι)ποᾳξεα' [9 “λΊμν "οσ Βο.Ἐ Βῦ.: Ηγα.13 ΤῊ. ΒΕ. υ Ηὶ, - (φερ- 

σεφονειον) ἴ9᾽ Ητ.3 [1 ἀχοῖ] ἀχοὶ 957, --- ἀχεῖ λ΄ -- ἠαχὴ ΠΣ || πα- 

τρὶ. ΥΧ --- πατρὶ ΒΟΟΌΓΣ --- , πατρὶ ΝΛαὺ α΄ μ΄ ΑἹ. Βο." --- πατρὶ 
ΒΕΒΖΘαιφο [| φέροις ΕὟ ΧΑ Ζεοϑο΄ -- φέρουσ᾽ Ν᾽ --- φέροισ᾽ το}]. [|| 
2154. ἀγγελίαν κλεοδάμῳ, ὄφρ᾽ Β --- ἀγγελίαν. κλεόδαμον ὄφρ᾽ τε}]. τη58. Α1. 
Βο. Βι." --- ἀγγελίαν, κλεόδαμον ὄφρα Ορ.13 81. -- ἀγ. κλεύδαμον ὄφρ᾽ 
Βδ. Ηπι.5 [| 22 ἰδοῖσα ,, λὲ Ῥ΄“ ((εβίε ὅϑ:.) ---- ἴδοις, δοηφαν οἱ --- ἰδοῖς᾽. 

α --- εἰδοῖσ᾽ Σ --- ἰδοῖσ᾽ τε}]1. (ἐδουσ᾽ (ι. Ν)ὺ [{ εἴποις ῬΟΖλ΄ --- εἴπεις ἃ 

- εἴππης Π --- εἴπης(ης) γ6}}. [[|0 νέον ΒΗ ΙΕΙ͂ ἀκ πὶ οὐῳ (1π ἀο οβ νέον ἂν 
τὐμὰ νξαναν ἴῃ 1) --- νέαν ΟΟΕΒΕΘΗ ΙΝΙΡΕΤΊΟΟΥΧΖΙΓΊΓΙΔΊΛΘΗΣαν "ι"π 
αἰ λ΄ μ'ν' ο΄ [α]. τ.1 Αἴ. Βο.» {|| ῶ8 κόλποις ἘΕΝΖᾶρον Βὺ." --- κόλποισι ΒΟ 

ῬΟΘΗΡΟΕΤΟΥ͂Χ ΤΉοπι. ἄδοᾳ [Δ]. τι] Τυῖο]. ΑἹ. Βο.Ἐ Ηπι.1328. -- χόλποι- 
σιν πὶ {Π παρενδόξοιο Ὑ ---- παρ᾽ εὐδόξοιο οπιη65 ΤῸ]]. τα58. ΑἸ. Εο."Ἐ Ημι.᾽58 
παρ᾽ εὐδόξου Βῦ.Ἐ [|| πίσσας ἘῊ  ΖΓΓΘΛΠΣΑ}5' [{ 24 - σε] σεν Π |! 
χαῖταν ΝΟ. ΤΖΙΛΙΣαμζεογᾳο' --- χαίτα πὶ --- χαίταν ΒΟΒῈΕ εἰς. 

βαρ δβον. ὕμνου τέλος ἀσωπίχου ὀρχομενίου. α'λ'μ'ν' --- ἰἅ. (δε ἀσω- 
πίου) σ᾽ (ΟἿ, Ιηβοῦ. οὐ γ8. 17.) --- πι}]ὰ βαῦβοῦ. ἴθ ΒΟΘΕΕῸ εἰς. 

Βα ΒΥ. ΟἸ ΩΡ. πινδάρου ἐπινίκιοι ὀλυμπιονῖκαι. Β --- πινδάρου ὀλυμ- 
πιονῖκαι. ὦ --- π. τέλος ὀλυμπιονίχων. Πα --- τ. π. ὀλυμπιονίχων. ΟΤΌΥ --- 

2 ΄ π. ὀλυμπιονίκων, τέλος. Χαν --- τέλος ὀλυμπιονίκων. Θῳ --- τέλος ὀλυμπίων. 
΄ ν σ ᾿ ΄ » 

ΔΛΟΙΡ --- τέλος τῶν ὀλυμπίων ὑμνων πινδάρου. α΄μ'νσ’ (ΤΥ]6].) --- τέλος τῶν 
͵ ’ ͵ ΄ 

δεχατεσσάρων ἐπινικίων τοῦ πινδαρου. ν'Ῥ ---- τέλος πέφυχεν πινδάρου σοφωτάτου, 
΄ ΠΩ » 5 “ : ΄ 

ο΄5 --- τέλος των ὀλυμπιάδων. (816) 
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ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ͂ Α΄. 

ΠΕ Το Ὁ ΓΔ ὦ Φν υδ, νὴ ἣν 0} 

ΑΡΜΑΤΙ. 
-- ------ 

,ὔ , 7 
“ΩΣ Πα Ὁ ΡΥ σον πα τ πὶ ΝΣ Ἀπ 

’, 4 Ἃ ’  « 
“πος “- ὦ αὐ ὦ," --ἢ τς τῷὁἢ τἔὔἰ στ τὰ οὐ -ὶ ππΞἰῸ 

Χ ’ Ἃ ἊΣ 
ἘΦ“ πὸ ἀπ ἡ πὰ «6 σπ΄ὶὶ τῳ --Ὁ 

’ - νὮ Ψ 
Ἐπ τ μὰ τυ τὸ τοὺ τὺ λον τὰ νὰ τὸς ε΄ τσ τυ τὸ ὧν τὸ τ ὦ -- 

" Ὅὦ ’ . 
πὸ ππΠοὁ[ὲσ τυ τε τὶ πτν--- τ νύ ς-- 

Ζ ’ 7 ΞΘ 
Ρκν τὰ ον ὡς Ὁ ἀπ’ ΞΕ ἈΦ ον πΌ ΞΔ αν πὶ πξει. 

Τὶ Ἴὼν Ρουθ Ὲ 
7 , ἠ «, 
τὶ. ΊΚΘΩΙ Ξὸς τ νὼ τὰν Ἐπ πὸ σῷ 

’ὔ ψν, ἢ ’ 
πὰ αν. χὰ τ “ὐπὸ τ οὐ οασ ας Δ τὰ πο 55... 

, 

, ὔ 7 ἘΝ ἾΞΡ 
τ πο σῷ τ χττς πὰ τ τ τὰ οὐ χν ..-- 

’ ,ὔ -. 
“τὸ σ΄ ῷἂὧἂὄἅὄκκσκε σα Ἀλι ΔΩ, 5: - ὦ --- 

5 - ͵ ἐπε δ΄ 35 Ὁ ΕΑ Ξ ὑπ π  Σ 

’ 
- τ δ τ τα ναι τσ τ κ-- σα ας 

7 
«ἄχει ’ὔ Ι - ’ὔ 
Ἀο ωνντπ πεΠ|.-- ΚΑ ἼΟΟ τς πων τοσὶ --- απ κω, -“ σι τον ὡΔ, ΠΝ ἰδ “τὶ 

! 

, εὐ ἐτΩΣ ϑΨ' Ἐς παι ὯΔ τὸ, ον, ΜΜΜΜΜψιοινς, τε τὶ ἐν ο τσστὺ. το 

Τηίοργα Ῥυίῃ. 1 Ῥου ἴῃ ΒΒ; 564 νἱάορηίαν κο. οὐ ΧΡ ᾿πᾶθ τηδηδ88ο. 

Τπ5οῖ, ΡΥΓὮ, πινδάρου πύϑια. Τα’ Ἐο, --- ἀρχὴ πυϑίων. ὑπόϑεσις 

πυϑίων. ὉΠ --- ὑποόϑεσις πυϑίων. Ρ -- ἀρχὴ πυϑίων. ΤΥΧΖΘΛ -- πινδά- 

ρου πυϑιονῖχαι γα ΑἹ. 

[5670 ΡΥΓΒ,. 1. ἱέρωνι, αἰτναίω, συρακουσίω, ἅρματι. Ηο. ---- ἱέρωνι! 
αἶτν, ἢ συρ, ἄρμ. πυϑια ... ὁγ. αὶ --- ἱέρ. αἰτν. ἢ συρ. ἄρμ. πύϑ. ΟΠΈΙΡΘ 
-- ἴἅ. (ομι. πύϑια) Λ --- ἱξρ. αἷτν. καὶ συρ. ἄρμ. πύϑ. Τ' --- ἱέρ. συρ. νική- 

σαντι τὴν χϑὴν πυϑιάδα] ἅρματι. ΧΖ --- ἱέρ, συρ. ἅρματι, εἶδος πρῶτον. Χα 
- ἰἅ. (β6α μέλος α΄) ΑΙ. --- ἱέρ. συρ. ἅρματι. α΄ --- οτχ. ἰπβοῦ, ΟὟΥΥ 

Μ οὖν. Ἐροᾶ. ὅ Μοβοβορααβ ἴΐω ἀορβουίρϑι ὦ -- Σ - -φὸὺυυ-οἡ 
τοὺ ΠΟ 15 γον. ἐ - τς -ου.---- -ὺ.Ξ 

, Ἰὺροᾶ. 7 ΜοΒΟΒΟΡ. ἰΐω δσχουβαβ οϑὺ -Ζ ὦ ὦ -- --, Τιῖοῖ, τϑοίθ ὺ ὖ -- -- 



[244 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ Α΄. 

ΣτΤρ. ὦ 
,ὔ “ 5 ἤ " “ 

Χρυσέω φορμιγξ, ᾿Απολλωνος καὶ ἰοπλοκώμων 
7 ' -“ , -“ 5 , Α Ι 3 “Ἵ 

σύνδικον Μοισᾶν κτέωνον: τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαΐας 
3 ͵7 
ἀρχώ;: 

5... Ὁ μ᾿ 

πείϑονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν, 5 
- ͵ ε ,ὔ 7 5» κ ͵ὔ 5» ͵7 

ὠγήηήσιχόρων ὅποταν προοιμίων ἀμβολὰς τευχις ἐλελιζομένα. 
Α Ν 3 ᾿ “ 

5. χαὶ τὸν αἰχιμωτῶν κεραυνὸν σβεννυεις 
Ι Ι 

ἀενώου πυρός. εὕδει δ᾽ ἀνὼ σκόπτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν 
πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χωλώξαις, Ιο 

᾽Αντ. α΄. 

ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί κοι νεφέλαν 

ἀγχύλῳ κρωατί, γλεφάρων ἁδὺ κλάϊστρον, κατέχευας" 
ὃ δὲ χνώσσων 15 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 

το ῥιπαῖσι κατασιχόμενος. καὶ γὰρ βιωτὰς "Αρης, τρωχρεῖαν 

ἄνευθε λιπὼν 

1 φόρμιξ ὈΧΑΡΘΛα' δ δ΄ [|| ροβὲ (ποῃ δηΐθ) ἀπόλλωνος αἰδίποίιμη οδὲ 
ἴῃ Ζαα' ΑἹ. Βο. Βτ.Ἐ 6ἅ. --- δηοΐθ (ποῃ ροβῇ) 1ᾶ, ἴθ ὨΓ[ΕΕῸ]1} Ορ. ὅδ. 
(οπι 568.) οἵ, Ηγ. Ηπι. --- πραΐγτα ρατίθ 'π ΟΟΟΥΧΥΘ {8 σήμασι Ὦ, 
|| σάμασιν ἀγησιχόρων, ὅπόταν ἴ] --- τ6}}. αὐ γα]σ. οαπὶ ὅθῃ. [|[ 4 ἄγ. α 

Βρ.1 Πὶ. --- ἀγ. τ0}}. οὐ Βρ.5 [|| ὁπότ᾽ ἂν Ἐ' {{| προυοιμίων α (Μοδ0}..) --- 
τῶν φροιμίων ὅ1η.Ἐ --- προοιμίων τ0}]]. τη88. ΑἸ]. Βο.Ἐ Βὺ." [|Ο 5. αἰχμητὰν 

ῬΟΧΓΓΛδοῦ Ι σβεννυης(ῃς) Βο. Βτ." --- εἰς ῃ188. Α]. Ορ. ὅ:. {0 ἀεν- 

νάου ΟΕ ΘΔ ΟΙΜΘΕΌΥ ΧΧΥΖΓΓΛιοΣ'  - ἀενάου αΡοΕΙΘΛΡοα' ΑἹ, Βο:Ἐ 
-- αὐνάου α [[| εὐδει (Δ ἘΠ ΥΖΡ [| σκάπτρῳ(ω) ΤΕ α΄ δ' δ΄ --- σκήπτω 9 

-- σκάπτῳ(ω) ΟΕ οἷο. [|| ἀετὸς ΠΕ), [|| πτέρου γ᾽ 9'΄ [|| χαλάξαις ΟἉ 
Χυ Βο." -- χαράξας ὅς --- χαλάξας ΟΟΘΕΕΟΗΠΜΡΟΒΌΥΧΕΧΥΥΖ 
ΓΓΘΛαα' δ΄ δ΄ ϑ' ΑΙ. (οι 50}.) [0 8 ἀγκύκχλω (Δ Ο Υ τραϊο [ γλεφ. ΟἹ Ε᾽ 
ΕΘῊΠ. {ΠΡ Υ Υ̓ΧΊΓῚΓΘ.Λαδεάα' β΄ 9' δ΄ ΑΙ. Ηγ.Ἐ --- βλεφ. ΟΡ ΌΠΡΕΜΠΡΟΝ 
[Δ ΧΧΟΥΥΖΓε αν πο. [|| ἀδὺ θ᾽ Ι| κλᾶστρον Ο. --- κλαῖστρον Ὁ ΕΠ 
ΘΕΙΡΕ ΠΥ ΧΩΧΥΖΓΓΡΘΛ ΑΙ. Βο.Ἐ --- καῖστρον Ο --- κλᾶϑρον ΝΜ  Χρο -- 
κλεῖϑρον ΟΡ ΜῈ --- κλαῖστρον μὰν α (Μοβο}.) --- κλαῖστρον ἐγ. ὅπη. --- 
κλάϊστρον α'δ' δ΄ --- κλαΐστρον Οχ.Ἐ οἵ, Ἡγηη. Ηοπι. ἰπ Μοῖο. 146. οὐ ΔἸ. 

Ὁ. Ὁ. 14058ᾳ. [|| κατέχεσας Οὐ --- κατέχευσας ΟὔΧΧΥΖΓΡΘΛαδο ΑΙ. “--- 
κατέχευας (.. "ΕΕΙΘΗΊΠΜΡΗΥΓΊΑ"ΙΣΊ Πο! 48 κατασχόμενος ΟΙΜΠΖΙ 

Ηο.Ἐ --- καταγχόμενος ὈΠΕΕΟΙΡΟΟΥ ΧΧΖΕΓΡΓΘΛαα' 9 δ΄ ΑΙ. 



ΡΥΤΉΓΑΣΕ [25 

ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν 20 
΄-“ἫὝ ἤ 9 

κώμωτι, κῆλω δὲ καὶ δαιμόνων ϑέλγει φρένας, ἀμφί τε 
7 “νὝ 

Λατοίδω σοφίᾳ βωϑυκολπὼν τε Μοισᾶν. 

Ἔπ. ἃ 
Α ἤ Ν 

οσσὼ δὲ μὴ πεφίληκε Ζεὺς, ἀὠτύζονται βοὼν 25 
5. “ μ“ ΄ 

Πιερίδων ἀΐοντω, γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαιμάκετον, 
- ὌΝ “ Ἢ ͵ “ -“- 7 

τς ὃς τ᾽ ἐν αἰνῷ Ταρτάρῳ χεῖται, ϑεῶν πολέμιος, 30 
Ἴ λ ε ἧς Ι 
Τυφως εκωτονταχῶώρανος" τὸν ποτε 

7ὔ “ “ ““ 

Κιλίκιον ϑρέψνεν πολυώνυμον ἄντρον" νῦν γε μὰν 
,ὔ 3, ς δὸς τ ’ ε ,ὔ “ 

τοὶ δ᾽ ὑπερ Κυμῶὼς ἁλιερκέες σχιϑαι 
7ὔ 3 3 “ 7 7 ͵ ,ὕ Ε 

Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει [ στέρνω λωχιναεντω" κίων ὃ 
7ὔ ,ὔ} 

οὐρανίω συνέχει. 25 
͵ 3 ) ͵ " 3 ὔ μ 

20 νιφοεσσ᾽ Αἰτνῶ, πάνετες [ “χιονος ὀξείως τιϑηνω" 

12. χώματι ΟΟΧ 59] Βο: (οὰπα 50}. ἰη Οἱ οὐ Ἐο.) --- κώμῳ(ω) ὨῈ.. 
Ρα. ἨΠΙΟΆΌΟ ΣΧ: ἸΧΟΥΖΡΓΘΛαδοα ξια ΑἹ, (οατα ὅ ῃ. ἴῃ ΒΑΤΙΥΧ εἴς.) [1 νουθα 
χώματι. χῆλα δὲ ὙΡ οἵη. Ῥδ'ας [} δὲ γὰρ καὶ ΟΡ» {λατοίδα [06] ΔΙ]. Οχ." 

--- λατοῖδα ΕἸ ΕἾ ΗΠ ΓΠΟΟΥΧΧΙΥΊΖΓΙΓΘΛαα' Βο. (Ὼπ α΄ οὕ ρ]. συνίζη- 

σις) [|| 18 ὅσα ΕἘΤ {{ -κεν α΄ (Τιῖο1,) ---- κε σθ]. [{| ἀτύζονται [0] 5[Π] 

ΧΟΓΘΛαα' [τ. γ.7 ΑΙ, Βο: Βὸὺ,3Ἐ (οαμὰ ΚΒ. ἴῃ ο. οὐ οὕχὰ ῬΙ]αίαΓο. 

Ωα. ϑὅγιηρ. ΙΧ, 14, 6; δᾶν, Ερίο. 18; 8 βαροτιβῦ. 5) --- ἀτύξονται 1 --- ἀν- 

τύζονται Τ' ---- ἀτύζενται Ὑ --- ἀτύζοντα Ν' --- ἀτύζηται Ἠ6 --- ἀτύζέται 

Ό -- ἀτύζεται ΕΡΟΥΥΧΙΧΥΥΖ Βὺ.1 Ηΐ. (οαπὶ ὅ6μ.32 [π ΠΕΘΟΤΙ Βο. 
οἱς.] ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀτύζεται; Θαάοπι ρἴοβϑα δὲ ἴῃ Οἱ δᾶ γόοθπὶ κεῖται 86- 

Βουϊρία) --- ρ]. α ἀποστρέφεται (Ἰάθτα ἴῃ 508}.1 ΟἿ] 4]., αἱ Βο. ἀποστρέ- 
φονται Ππαθο) ---- οἿ, ΤΊ μισοῦσιν. ΟΥ̓ Ο. Π, 84; Χ, 88; 1. 17, 12. οἷο. ; Μαί. 

αν. ὅν. 8. 800 || 14 πιερίδαν ἘΞ, [ αἴοντα ὙΧ -- δ᾽ ἀΐοντα Ὗ --- ἀνιόντα 
ΟΡ. --- ἀΐοντα, τ6}1. [} 15 ὁς τ᾽] ὡς τ᾽ ΜΌΔΥ || 1θ ἑκατοντοκάρανος ΟἸα’Ῥο --- 
ἑκατοντακάρηνος Υ ΧΖα --- ἑκατονταχάρανος ΟΠ ΒΕΕΊΗ͂ ὃ ΜΡΊΠΟΓΕΙΧΙΥΊΓΡ (ἑκαν- 
τοτακάρ.) ΘΛαΐδο2 ΑἹ, Βο.Ἐ {11 -ψε ΟΕ ΟΕΥΖΘΞΓΤ' Βο. Βυ.Ἐ --- ψαι ἘΠῚ 
Ζ1 --- ψεν ΗΠΜΡΊΟΠΧΘΛααἪ [᾿. τ.] ΑἹ, Ορ. ὅ1ι,Ἐ [|| - πολυωνυμόν τ᾽ α ΑΙ, 

(Μοβο.) --- ἰ4. (βῖπο τ΄} τ6 11, ΟἿ, Μοίγ. {18 -κὲς ΟΝ --- κέας Ζ ---- κέες το]. 
Π ροβὲ ὄχϑαι ρἴθμπθ αἴβὺ, Ὁ {{ᾷἈ10 -νήεντα Γ' --- νδεντα Ὗ --- νᾶντα 5. νάντα Γ' [] 
20 ροβὺ (πο δηΐθ) πάνετες ἰηξογραποίστη οϑὺ πὶ ΟΜ ΠΡ ΧΖα ΑἹ, --- δῃΐθ 
(ποη ῬΡοβί) 14, Ορ. ὅϑιῃ.": --- πϑαΐτα ρα ΠΕ ΒΌΤΙ ΠΑ ΨΥΘΛ Βο. Βι." -- 
ἀἰγατηα 0 ἃρυᾶ 50. [ ὀξεῖα Ν' --- ὀξεία αἰ [] ΕΥΡ Μὰς ΟΥΥ λ΄ .-- τι- 

ϑηνα ΘΕῸ. [ΗΠΠΡΊΘ ΓΒ] ΟΥ̓ ΧΖΙΕΤΡΊΘΛροα [α΄ τ. ν.] ΑἹ. Εο: Ἐ --- τιϑῆνα Χ 

Λεᾶς -- οὗ ΑἩ, Ὁ. Ὦ. 184 δὲ δὰ Ο, ΧΠῚ, 7 
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Στρ. β΄. 
τῶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ὡγνόταται 40 
ἐκ μυχῶν πωγαί: ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν προχίέοντι 

εἴ »Ὕ 

ῥόον καπνοῦ 
αἴϑων᾽ - ἀλλ᾽ ἐν ὄρφναισιν πέτρας 

φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαϑεῖαν φέρει πόντου 

πλάκα σὺν πατάγῳ. 45 

25 κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 
δεινοτώτους ἀναπέμπει" τέρας μὲν ϑαυμάσιον προσιδέσϑαι, 

ϑαῦμα δὲ χαί παρεόντων ἀκοῦσαι, 590 

Ἀντ. β. 
ζω Μ 5 Ι , -“ 

οἷον Αἰτνὼς ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς 
ὰ ᾿ ἤ 2 ο -" 

καὶ πέδῳ, στρωμνὼ δὲ χαρώσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον ποτικε- 
7 -»" 

κλιμένον κεντεῖ. 55 
Μ “-“ ἃ "» ͵ 

εἰη, Ζεῦ, τὶν εἴη εανδάνειν, 

2] ἀγν. ὌΥΓ || 22 πηγαί ΡΘΗ --- παγαί [(]ΠῈ εἰς. {{δ᾽ ἀμ. δ᾽ 
ἀμ. Ο --- δαμ. Υ {|᾿-σι ΟΟΘΕΕΟΙΜΡΟΘΕΌΥΧΧΥΖΡΘΛα' ΑΙ. Βο." --- σιν 
α (ΜοΞξοι.) Οχ.Ἐ [|| μὲν οπ!, ΥΧΖ [|| προχέοντε ΜΝ --- προχέουσι 6 || 

23 αἴϑων᾽ ΟΥΠΡΟΧροαα' ΑἹ. Βο. --- αἴϑνων᾽ ὃς -- αἴϑωνα ΟΙΘΕΕΌΙΔΒ, 

ΓΓΛ --- αἴϑονα Θ --- αἴϑωνος ΟΟΥ̓́ΧΑΟΧΥΖ (οὰπὶ ρ]. Ζ καυστικοὺ, 5οἃ οἿ, 
Ὁ εβὲ κουστικον) [| ἀλλ᾽ ἀν᾽ ΘΛ {[|-σιν α (Μοβοι.) Οχ." --- σι ΟΡΕΕ 
ΘἸΙΠΡΟΒΌΟΥΧΧΥΖΓΓΡΘΛα' ΑΙ. Βο.Σ [{ 24 κυλινδομένας οοπὶ. ΤῊ. [1 εἰς 
ὃς [|| 25 κρουνὸς ΑΙ. [{ ἕρ. ομῆπο5 [[ 20 προσιδέσϑαι ΟΕ [ΝΠΧΡ Βο.Ἐ 

(θαμὰ 6ε}1. Ν. Α. 17, 10. οὐ ουπὶ νοΐ. οοάϊοθ Μδοσοῦι! δαί. ὅ, 11) Βὺ.3Ἐ --- 

ἰδέσϑαι εἰ Ηεὶ ΧΙ ΧΥΖ --- πυϑέσϑαι ΟΟΒΕΘΗΠΡΟΗΧΥΖΌΓΡΓΡΓΘΛ 
τι ἰδέσϑαι αϑεῖ ΑἹ. (Μοβοὶ.) Βὺ.1 --- τι πυϑέσϑαι α'β΄ Θ΄ δ΄ αν (Τηο}.) --- 
ΡδΓΆΡΗγ. 80}. ἐδεῖν --- (ϑαυματὸν ὄντα ἰδέσϑαι οἱ ϑαῦμα περισσὸν ἰδέσϑαι 

οοηΐ. ΚΥ.) --- (τέρας γᾶς ϑαυμάσιον μὲν ἰδέσϑαι Ηἑ. ἕοπιοτο) [1] παρεόντων 

ΟΝ (εὰπι οοᾶ. γοί. Μδούοθὶ! ὅ, 11 [ἰοϑές 3ὅ.1.1 δὲ απ ὅ0ἢ. ΤΠ αὶ τῶν παρ- 
, ἃ. "ἃ ΄ : ! Ι 3 ΄ 
ὄντων καὶ ἑωραχότων οϑ8ὲ ἴῃ ΡΔΙΆΡγ.) Ηἰ. --- παροντων (Ρ᾽τεῖ. --- παρ᾽ ἴον- 
των Χα --- παριόντων ΠΕΕῸΘΔ᾽ ΗΠΓΡΕΙΟΟΥΧΥΖΙΓΓΊΘΛα΄ δ΄ [τ0}}.] ΑΙ. Βο.ἢ 

(οπὶ ο]. ΤΠ παρερχομένων οἱ οὔ ὅ6ἢ. ει. ἴῃ Ο Βο. οἷς. τῶν παριόντων καὶ 
ἑωρακότων) --- (16}]. 1, ο. ἴῃ ορξἰπιϊβ τη588. ΠΆΡΕΝΤΩΝ; Βίμο παρε[οντων ἴῃ 
οα. Ηοτίδι [|| ἀχοισαι (γοί. οοᾶ. Μδοτοθὶὶ 1. ο.) ---- ἀκοῦσαι ομληθ8 ΤῸ ]], [ 
28 στρωμνὰσ δὲ Υ ἅπαντα ΓῚ [[ 29 εἴη ζεῦ εἴη τιν κο. Βι. Μῖγ. 8ε.1 
εἴη ζεῦ τὶν (τίν) εἴη τη88. ΑἸ. ΟΡ. 8.3 ἘΞ {{|ιπ᾿΄Ἀἀνδάνειν οπηηθ5. πι88. (ἀνδαίνειν 

Υ) ΑΙ. Βο.Σ --- ἀνδάνειν (1π ΠᾺ]10 π8,} ὅ1,Ἐ 



ΡΥΨΈΕΑΙ Ἐ ΤΑΝ 

ὰ » 3 )7ὔ “ ͵ 7 , » 

40 ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ορος, εὐκώρποιο γαίως μέτωπον, τοῦ 
Χ 2 ,ὔ 

μὲν ἔπωνυμίων 
᾿ - Α ΒΝ. 7ὔ 

κλεινὸς οἰκισ ΤΉρ ἐκύδανεν πολιν 
ΕἸ Ἷ: 7ὔ ,7 , 

γείτονω, Πυϑιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ κώρυξ ἀνέειπε νιν ἀγγελ- 
ς.π' «ὖι ΄. 

λων Ἰερωνος ὑπὲρ κωλλινίκου όο 

͵ 
-. β. 

« δ᾽ ἊΝ ὃ 7 Ι ῆ 

ὠρμῶσι. νωυσιφορήτοις ἄνόρασι πρώτῶ “χάρις δς 
2 » -" 3 -“ οὺ 32 “ ι 

ἐς πλόον, ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλ)εῖν οὔρον" ἔοικοτον γῶρ 
“ κ᾿ ε “ 

45 καὶ τελευτῷ φερτέρου νοστου τυχειν. ὁ δὲ λόγος 
“ 3 “ ]) 

ταύταις ἐπὶ συντυχίωις δοξαν φέρει, 7ο 
) , , , “ ᾿ 

λοιπὸν ἐσσεσσαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε Χλυτὰν 

30 - πεῖς] ποις ΟΥ̓́ΧΔΟΧΖΓΤ [[γαίη Ὦ -- γαίης α,Ὁ, --- γαίας γ8]]. 

31 οἰκηστὴρ 1 --- οἰχιστὴς Β [θὈΌ-νε ΟΠΕΟΟΌΥΧΧΥΖΓΡΘΛ Βο." -- 

νεν ΒἮΤαα' [τ᾿ γ] ΑἹ. Οχ." [32 κἀρυξ ΟΠΕΙΜΊΟΧΡΛ Βο." ὅν. -- κα- 

ῥυξ. Θ..-- καρυξ ΕΤΒΥ ΧΥΖαα' ΑΙ. ὅτ." ΒΕ. 12. || νιν ΟΠΠ68 (1η {Ὁ ἀνέει- 

πε) ἀγγέλων ΕΡΟΟΥΤΤΓΛ --- ἀγγέλλων ὡς (ἀς) Π6" --- ἀγγέλλων ΟἿ 
Ι εἰς. {ὕπερ ΧΖθλα ΑἹ. Ορ. ὅπι. [|| 38 ἀνδράσι οἴηπθ5 -σιν ΑΜ. [] 
πρώτοις Ῥᾶγ. ὅ6Ε. --- πρῶτον αὖο -- πρῶτα ΟΊ Δ.» ΧΖΓΘΛ ΑΙ. Οχ, -- 

πρώτα νον ΟὔΎΡΟΧΥΎ Γα΄ [τ6}1] Βο." Ηγ.Ἐ [|-84 εἰς πλεῖν (ὅ., αα Ν, 1, 

49 γαυϊρ, Ρ. 432, 17 ἴῃ Β Βο. εἰς.) --- ἐς πλόον (0. δ Ν, 1, 49 ἴῃ 17) τοὶ]. 
[{ ἔρχομ. (ὅς". δὰ Ν. 1, 49 'π ΒΓ) πο.) ΟΜΥΓ δι." --- ἀρχομ. ΘΕΕῸΙΗ]ΠΠΡῚ 
ΟΙΒΙ]ΟΥΧΧΖΙΓΊΘΛαα' [τ. ν.] ΑἸ. Βο. Ἐν. ΗΥ.Ἐ || ροβῦ (ποῃ δηΐ9) ἀρχ. αἰδύ, 

α (Μοβομ.) ΑἹ. Βο. ἢ --- δηΐθ (ηο ροϑβϑί) 14, Ῥν. ΗΥ. --- π0}]ὰ αἰβί, ἴῃ 1η85. 

Ι[ 3454. γὰρ | καὶ τελευτᾶ (4) (οτι. ἐν) ΟὙ ῬΟΧΏΓΓΟα β΄ (Τιῖς].) Βρ.3 
- γὰρ | ἐν καὶ τελευτᾶ(ᾳ ἰπ 61Ζ) ΟΡ ΘΕΒΟΗΙΝΜΒΙΥΥΧΧΥΥΖΘΓ -- γὰρ 

ἐν καὶ τελευτὰν 45 (Υγνε τελευτῇ) --- γὰρ | καὶ τελευτὰν Βῦ." ὅν. -- δ᾽ 

ἐν | καὶ τελευτᾷ Ηπι. Ανν. --- γὰρ | κἀν (81. κἀν) τελευτᾷ(ἃ) α (Μο50}.) Εο." 

- γὰρ, κἂν τελευτᾶν Ἠτ. [835 φερτέρου ΟἹ ΕΞΗΡΟΙΝΡΥΧΕ Βο. Βρᾳ.3 

(οαπι ο]. Ἐ' καὶ κρείττονος) --- φερτέρα (ᾳ ἴῃ αΖα’Ρὴ)ὴ (50): ΕΟ ἩἨΔΟΤΟΒΌΥΥΥ 

ΧΧΥΖΓΓΘΛαδοεα' β΄ ΑἹ. --- φερτέραν (Ὁ]1.) Βῦ.Ἐ 5», --- φερτερᾶν ΗΙ. [] 
ὁ λόγος εβῦ πος ἀϊούαπι (νἴ46 δα Ο. ΥΠ, 91); δόξαν φέ ἔρει (.. ΜΗ, 89) .61- 
ἄθ ἔδοϊς [[3θ54. φέρει; λοιπὸν ἔσ.Ο .--- φέρει. λοιπὸν ἔσ. Ζ -- δέ ἔρει, 

λοιπὸν ἔσ. Θ᾽ [α]ψπο αὐ ὙΠ Ορ. ϑια, (οατα 501.) --- φέρει λοιπὸν ἔσ. Ὦ 
ΘἸΟΧΥ εἰς. ΑἹ. Εο. Βτ.Ἐ Βό." --- φέρει λοιπὸν. ἔσ. ΤΠ --- φέρει λοιπὸν, 

ἔσ. Ἠΐ. τμαϊο Ι 91] ἔσσε. Χν Βο." [9] --- ἔσε. ομηῃ68 161]. τη858. ΑἹ]. Ι 
» στεφάνοισιν, ἵπποισί τε Χμ Βο, ΒΥ." (ῃ Χαι χατ᾽ ἐμὲ ἵπποισί τε) --- στε- 
φάνοισιν, ἵπποισίν τε ΟΡ. ὅτ. -- στεφάνοισιν ἵπποις τε ΟΡΕΕΘΗΠΝΜΡΩΒ 

ὈΧΧΥΥΖΡΘΛ --- στεφάνοισιν ἱππεία τε ΥΥΝ --- νιν στεφάνοισιν ἵπποισίν 

ΤΣ 

ΜΡ ΎΝ 
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ἢ ΕἸ ͵ 5 ͵ 

καὶ σὺν εὐφώνοις ϑαλίαις ὀνυμαστάν. 
͵ ͵ 3 5 ͵ -“᾿ »-ὕ:» 

Αὐκιε καὶ Δάλοι᾽ ἀνάσσων Φοῖβε, Παρνασῷ τε κράναν 

Κασταλίαν φιλέων, "ς΄ 
» ἤ - ’ ,ὔ ΕῚ ἢ ͵ 

40 ἐϑελήσαις ταῦτα νοῳ | τιϑέμεν εὐανδρὸν τε “χώραν. 

’ 

ΣΤρ. Ὑ. 
» - κ Α “Ἢ 7 5 »-»" 

ἐκ ϑεῶν γὰρ μωχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς, 80 
2 δ καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοι τ᾽ ἔφυν. ἀνδρα 

δ᾽ ἐγὼ κεῖνον 
5» »Ὕ 4, 

αἰνήσαι μενοινων. εἐλπομαι 
᾿ δ ΓΕ: ν ἢ νν γα “ο-ῃ» 

μὴ χοωλκοπάραον ἀκον) ὡσειτ᾽ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω πα- 
“ 

λώμᾳ δονέων, ὃς 
Α δὲ ,ὔ ! 5 Ι 3 9 7 

45 μαχρὼ δὲ ερίψψαῖς ἀμευσωσὸ᾽ ἀντίους. 

τε αδοά (ΜοΞο.) ΑἹ. --- ἐν στεφάνοισί τε ἵπποις τε Γα'β' δ΄ (9΄ ἢ) (Το]. 

- στεφάνοισί τε ἵπποις τε Οχ. Ἡν. --- στεφάνοισί νιν ἵπποις τε (Ηγ.) Βῦ.Ἐ 
(εαπι ὅ6ῃ.; οἵ. Τ' νβ. 89.) --- στεφάνοισί τ᾽ ἐν ἵπποις τε Ηπι.1 --- στεφάνοισι 

σὺν ἵπποις τε Ἠπι.3 

38 Θαλείαις ΟΝΥῪ -- ϑαλλίαις Ό -- ϑαλίαις ΠΕΕ' εἰς. {[|ὀνυμαστάν 
ΒΕΕῸ ἡ ἩΓΕΥ ῬΓΓΡΘΛα' β'δ' -- - ὀνομαστάν Οα ᾽ ΜΙΡΊΟΌΥ ὃ ΧΧΎΖα ΑΙ. Βο.: 
1! 39 δάλοιο 0,0... ΘΗΠΡΟΕΓΥΥΧΧΥΖΓΓΘΛ ΑΙ. Βο.Ἐ -- δάλι᾽ (ες 
ΜΥ --- δαλοι᾽ Οροα β΄ δ΄ (Τ1|6}.) ὅπι. Οχ. Βρ.3 Ηἰ.; οἵ, δᾶ Ο. ΧΙΠ, 84 -- 
δαλίου 5 7 (ετῖξ δάλι᾽ δὲ οὐ βᾶργα, αὐ ἴῃ τοὶ]. Τυΐο].) -- δάλου αὖς (Μοβοῖι.) 
Ηγ." ὃν. -- δὴ δαλοῖ 4Ὁ ονβοϊείο δηλώ, υὐ πυϑοῖ ἃ πυϑώ αἱ 50}. τῆς 
δήλου βασιλεύων ἴῃ ῬαΙρΉταβὶ. {| παρνασῶ τε (ᾧ 1Ζα' ΑΙ. Βτ.) ΟΠΕΤΠ 
ΥΥΧΧΥΥΖααί [τ΄ τ] ΑΙ. Βο.Ἐ ὅπι. Οχ. --- ασσῷῶ τε (ᾧ ἡ ΕΟΙΗΡΟΘΕΓΓΘ 
Δ Με. δι. Ηγ. --- παρνασοῦ τε Βῦ. Ἐ (ἴπ ΠΌ]]Ὸ π|8., πᾶπι οὐ ἰπ ΟἹΡ αἰϊίβαπθ 
ΒαΡτα βου ρίαπι Ἰη ΟΥΡΓΟ ΔΕ Οἢἶ8, ΠΟῚ ἸΘΟΙΟῊΪΒ 651) -- οἱ. Ζ τῷ ὄρει. δηϊάναπι 

ΔΘΠΟΒΟΘΥΘ νἱάθίαν ϑομο]αβία; βοα ἀδενιβ δὰϊ Ῥοδῦοθ ῬΥῸ σΘΉΪΥῸ ἀβαγρϑῖίιβ 

οβὺ διῇ ἄθ ἴοοο. [[| δηΐθ (πο μοβὶ) παρνασὼῶ τε αἰβίπριπηΐ πη58, οὗ (Β0 ἢ. 
ἴῃ Βο. Τὶ εἴς); ἴῃ β.}. (804, 36) ἀϊδείποιο ἃ Β6.Ἐ Ῥουρούδτῃ τηὰίαία αβὲ. [] 
40 εὐανδρόν τε (εὐαδρ, Μ' --- δρών τε Α].) Οπηηθ8 πη88. ΑἹ]. Βο.Ἐ ---- δρεῖν τε 

ὅπ). --- δροῦν τε Ηῃ. [[ χῶραν ΕἿΛ {|| 4] Θεοῦ Ο, [[[-Ὼ μαχ. οπιπαβ [} 

42 καὶ χερσὶ καὶ σοφοὶ βι. ΟΜΥ [1 βιῆται Ρ --- βιηταὶ ΑἸΘΟΥΧΑΥΖΡ 
ΓΘΛαδοα' 5΄ ΑἹ. --- βιαταὶ ΟΡΙ[ΕΕΊΘΓ[Ε]Χ» Ἠο. {} λύφαι ΠΘᾺ ᾿ 48 ἕλ. 

χομαι Ὦ --- ἕλπομαι ΝΥΡῚ --- ἔλπ. γ6}}. (οππὶ 50}.) ! 44 - πάρειον ΒΗ 
᾿-" πάρηον ΕἾΝΕ - πάραον το}]. (- πάρᾳον Βρᾳ.3) [} ὡς ὅστ᾽ νυ -- ὡσ εἴτ᾽ 

ΟὟ --- ὡσείτ᾽ ΟἿ εἰς. Ι ἀγῶνος, βαλεῖν α ΑἹ. --- β'πο αἰβί, σθ}}. {} ὁπ. 

ἔξω ΥΥΖες {||45 μαχκραί (μακράν 9) δὲ ῥ Ὁ - μακραὶ δὲ ὁ. ΝΜ --- μακρά 

δὲ ῥ. ΕΘ. Ρρῦ --- μακρά δὲ ὁ. Ὁ -- ὡς δὲ ὁ. ἘΞΠΕΌ, Υ̓ΧΥΥΖΓΓΡ 
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3 Α ε -“Ὕ 7 “] Α “ Ὶ Ἷ ἥ 

εἰ γὰρ ὃ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δοσιν 
τ ἣ Ι δ᾽ δἱς τὰ Λ 

εὐϑύνοι, καμώτων δ᾽ ἐπίλασιν παρώσχιρι. 99 

ἾΑντ. γ΄. 

ἢ κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μώχιαις 

τλάμονι Ψυχξ παρέμειν᾽, ἁνίχ, εὑρίσκοντο ϑεῶν πώ- 

λάμαις τιμᾶν. 

οἵαν οὔτις Ἑλλάνων δρέπει, 95 
50 πλούτου στεφάνωμ᾽ ὠγέρωχ,ν. νῦν γε μὰν τῶν Φιλο-- 

κτήταο δίκαν ἐφέπων 

ἐστρατεύϑη" σὺν δ᾽ ἀνώγκᾳ νιν νόσου 
καί τις ἐὼν μεγωλάνωρ ἔσανεν. φαντὶ δὲ Λαμνόϑεν ἕλκει 

τειρόμενον μεταβώσοντας ἐλϑεῖν τοο 

ΘΛα[δο] ΑΙ. Βο. Ηγ." --- μακρὰ δ᾽ ἔκρ. α΄ β΄ δ΄ ϑ' (Ττ|61.) Οχ. [ώωῳ- ψαις 
Χυ Βο." --τ ψας ΤὙ6]]. τη88. (οῦ Χ4) ΑἹ. {{|-τ- σεσϑ᾽ ΘΔ ΕΕΙΝΜΕΥΓΧΊΥΓΓΘΛ 
ἄὔοα' Ηγ. Αν. - σασϑ᾽ ΟΡΟΡΟΙΖ Βο." Β6. Βὺ." (οαπα 56. οἱ Εὰ- 
βίδ. Ῥυ. 9. οὗ οὰπὶ οἱ, Εἰ ἀποδιῶξαι) [1 ἀντίους] ἐναντίους ΟΕ ΜΥ --- ἀντία ΩΘ 

4θ εἴ γὰρ ΘΕΘ.ΟΖ --- εἴ, γὰρ Βο. --- εἰ, γὰρ Βο; --- εἰ γὰρ α {| 
ἐπίκλησιν Ο, [[ οχίγ. Ῥῖθπθ ἄϊβύ. ὅ.ῃ, οί. οὕγῃ τη88. Ῥ] αὐΐμηῖβ Ορ.: Ηγ.Ἐ 

-- οοητηαίθ (ὐ (οαπὶ ὅοῃ, Άθο. [ΤΠ οι. ΤΎ10].} ἀραιὰ ὅυ, Ρ. 4) Ορ.3 --- ποῃ 

ἀϊϑε, Α1. Βο. Βι. --- οοἷο Μυ. {{| 4} ἢ κεν γε --- ἧ κεν 6.4Χ --- ἦ κεν 
ΟΕ. εἰς. {ἄν μήσειεν Ρ --- ἂν μνήσειεν Ο,Ὁ --- ἂν μνάσειεν ΟΠ ΕΟ 
ΠΠΒΤὙΥΧΥΖΓΓΘΛαα’ [τ6}1.} ΑἹ. Βο.". ---α ἀμμνάσειεν ὅπι,Ὲ --- ἀμνά- 
σειεν 0." (θαμὰ 56}.} [{ οἵαισιν πολέμοιο ἨοκΚ. [[ 48 τλήμ. Ὁ [{ἀνέχ᾽ 
ΥΥ ΑἹ. [{ τ-κοιντὸ Χυ --- κοιτο ΓΓΘ Λα β΄ δ΄ (Τποπι. Τιῖο].) ΜΙ. ΥἹ. Βὺ.1 

(πα Τ' οὐπὶ 9]. εὑρισχε) --- κετο {] --- κοντο ΟΠ." ΟἸΠΠΠΝΓΡΊΟΓΒΊΤΤ 

ΓΥΎΊΧΎΖα ΑἹ. Βο: Ἐ Βῦ,3Ἐ (οατα ὅ56ἢ.. ἀνεκτῶντο) [{ εὕρισκεν παλάμαισι ϑεῶν 
οοηΐ, Βῦ.: || ϑεῶν παλαμαισι ΟΡΕΨΟΠΜΌΥ ὙΧΥΥΖΡΡΘΑ - 46 Ῥ η. 
Ι. --- ϑεῶν παλάμαις ρος (.. 6. 09) αα' [τ, τ.] ΑἹ. Βο.Ἐ [ νβ. 49. οπι, 6 |} 
49 δρέποι Γ -- δρέπων Ι -- δρέπει τ6}}. {|Ρ50 γθυθὰ νὺν γε μὰν οὔ, δ .{{| 
-χτήτοιο (Δ. --- χτήταιο Χὺυ -- χτήτω Χεα --- χτήτου ΥΖ -- κτήταο ΟΡ) 

ἘΜῈ, οἱο. [| ἐφέρπων ΜΥ [| 81] ἀνάγκα (ᾳ 61αΎ μιν φίλον (φέλων Ἐ'» 5}) 
ΟΠΊΠ65. Τη88, (Θύϊαπι ἴῃ Ιθτητηδῦθ, αὖ ἴῃ ΟΕΕΟΊΤΙΥ Πο;Ἐ) ΑΙ. ο." --- ἀναγ- 
καίᾳ φίλον Ηπι. (Ορ. 1], 118) ὅν. Βρ.1 Ητι. (ἅρπη Ἰθιηπηαῦ8. νΐοο ξαηρίταν 
ἴῃ οα, ΒΟ. ὅ0ῃ., σοπϊθούαγῶ αὖ νἱἀούαν ΠΠ]αύαμα ; ἤδῖὰ Βο, ΒΥ. Ῥϑύ. Ιϑπηπια 

ἀνάγκα μιν φίλον οἴοτιηῦ, Οχ. Βα. Ηγ. ἀνάγκᾳ φίλον τησθ]πη, αὖ ΘΕΙΘΕῚ 

ἀδιίο 11 Ἰομμ 158. ὙΠῸ πρώπως: Οχοπἰθηβίαπῃ ΠῚ νἱαθαΐαγ) “--- ἀνάγκᾳ 
μῇ φίλον Βα. Βρ.2 --- ἀνάγκᾳ νιν νόσου 5οιϊρδὶ 6 86. Υοί. Ι 52 ἔσανε 
ΒΕΡΟΑΡΘΕΗΟΥΧΥΖΓΓΡΛ Βο. Βι.Ἐ --- ἔσανὲ Θ --- ἔσαν. α --- ἔσανεν ΟΠΠΜ] 

Ε 
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ἂν «Ὁ β 

ἥρωας ἀντιϑέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν" Ἔπ. γ. 
ὰ “ ’ “ , ͵ 

ὃς Πριώμοιο πολιν πέρσεν, τελεύτασεν τε πόνους Δα- 

ναοῖς, ἴοσ 
ςς ἀσϑενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἥν. 

«“ - ΖῚ 

οὕτω δ᾽ Ἱέρωνι ϑεὸς ὀρϑωτὴρ πέλοι 
Ι 5 

τὸν προσέρποντα “χρόνον, ὧν ἔρωται καιρὸν διδούς. τιο 
Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι 

Λ κ᾿ , 3 3 3 
πίϑεο μοι ποινῶν τεϑρίππων. [ χάρμα δ᾽ οὐκ ἄλλοτριον 

νικωφορία πατέρος. τις 
ΕἾ ΝΜ ΕΣ »Ὴ Ἷ 

ὅο γ᾽ ἐπειτ᾽ Αἰτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον" 

-“" ͵ φ 3 

τῷ πολιν κείναν ϑεοδμήτῳ σὺν ἐλευϑερίᾳ Στρ. ὃ. 
ε ε 3 ! μ 3 3 
γλλίδος στάϑμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσ᾽. ἐϑέλοντι δὲ 

Παμφύλου 120 

α΄ ΑΙ. Ορ. ὅπ. || οἱ. δὲ ἘΜῈ, [| ἔλκει Ὁ --- ἕλκε Μ {{ τεινόμι Υ 
|| μεταλλαάσοντας ἘΞΕΙΧΟΓΘΛαεα' (9΄ μεγαλλά -) Βο; (δὰπι οἷ. α΄ Ζ ζητή- 

σοντας οἱ ϑ0ῃ. γεῖ. ἐπιζητήσοντας) ΗΥ. --- μεταλάσσοντας ΟΟΌ.Υ. Ρϑιε. Ρκ. 

ΒΕ. --- μεταλλάσσοντας ΠΟ. ΡΟΈΧΥΖΓ ΑΙ. Βο." Βρᾳ.3 --- μεταβάδοντας 
ΒΟΥΡΒῚ οατῇ Κα. 

54 δ.) δ ἴτ. 68. γϑοίθ [| ὄ-σὲ ἘΜΡΟΒ.Γ Βο. Βι. Μυ. 8..1 -- σεν 

ΟΡΕΙΟΊΓΥΙΧΥ ΖΘΛαί[αΊ ΑΙ. Ορ. 8ι.3Ἐ -- σεν. Χν {{- -τασάν τε ΧΡ (οοη- 
ιτὰ 508.) --- τασὰ τε Ὑ7ε0 --- τασέ τε ΟΕΜΡΟΒΥ ΧΑΥΓΘΛ Βο. Βκ. 

Μτ. 8:.1 --- τησέ τε Ζ --- τησέν τε α --- τασέν τε ΠΕ ΑἸΙ[«Ἴ ΑΙ. Ορ. 8:.3Ὲ 
|| πόνον ΘΛ --- πολλά(οὐς) ΡΟΣ [|| δαναῶν Μ' {| 85 μοιραδ. Ὁ Π| 50---θ0 οῃι. 
Ὑ (βθογβιιπὶ βουρία ἰπ Υ; οἵ, δὰ Ο.1, 50) []| 56. δ᾽ ἑέρωνι ϑεὸς ὀρϑωτὴρ 

(τὴς ΟΜΤ) πέλοι οπιηθβ πιβ8. Α]. ον" Ηγ.1 (ἰπ α οὐπὶ ρ]. συνέζησις) 
5] τὸν ποτιέρπ. α (ΔίοΒο!.) ΑἹ. --- τόν γε προσέρπ. α'β΄ 9' (Τιῖο}.) --- τὸν 
προσέρπ. οἸηπ68 γοίξ. Ηο. --- ΨΙάθ δὰ Μοίγ. {09 νοτθα ὧν ἔραται 4}11 ἀρᾷ 
Ξ0ῃ. Βδο, οὕπη ὀρϑωτὴρ 41} (ας Ὑεῖ, 50}.) πὶ καιρὸν δοὨϊαπραπς το τη88. 
Ῥἰαυμϊ πορ αἰδὲ. --- δηΐο (μῸη ροβῦ ὧν ἔ. ΟΖΘΛ ΑΙ. Βο. Βν.Σ ὩΪϊ. ἕν. 
Ηι. --- υὐτίπιααθ ΟΡ. 81. --α ροβὲ (ποὴ δηΐ6) ἰπ ΠῸ]]Ὸ τη8, [|| 858 μοῖρα 
94. [|| πὰρ Ζ[αΊ ΑΙ. Βο:Ἐ -- παρὰ ΟΠ ῈΕ ΟἸΕΌΧΌΓΘΛ --- πὲρ α -- 

περὶ ΟΡΟΜΡΟΥ͂ΧΑῪ --- ρδγάρηγ. ὅς ἢ. παρὰ {ποίαν [[ δινομ. ΕΕῊ, [[ -ἕνους 

Ν -- ἐνη Οἷς --- νην Υ --- ἐνῃ ΑἹ. --- ἐνα(ω ) Υ --- ἔνει ΟΡ ΠΕ, οἰο. 

(οαπι 5.0.) [| 59 πίϑεο α'β΄ (Ὑτῖο].) ΜΙ, (Ηγ.) Βὺ. --- πείϑεο οπμηθ8 γοίϊ. 

ΤΒοσ. Μοβοη. (α) ΑἹ. Κο." [|| δὲ οὐκ ΟΕΕΟΙΡΟΘΗΧΓΘΛ Βο. Βι. --- δ᾽ 
ὁ ἐκῪ -- δ᾽ οὐκ [Ὁ Μ]|Κ0Ζ τϑοο. ΑἹ]. Ορ. Μυ.Ὲ || -ρίᾳ 1Ζ {|| θ0 -ρομεν 

ΟΝ ΡΩ:Ε || 6] κλεινὸν ΟΕΕΜΗΥ --- κειναν ἢ --- κεῖναν 74 --- κείναν 
ἘΙΘΙΓΡΊΟΟ. εἰς. (θαμὰ 86}..3) το πο σϑααϊτα ἴῃ 50.158. 0 -δμήτω ΜΥ͂ 
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-“" »“᾽ 

καὶ μὰν Ἡρακλειδῶν ἔκγονοι 
Μ ω “" ΓΝ ὔ -»- 5 
ὄχϑαις ὕπο Ταὐγέτου ναΐοντες αἰεὶ μένειν τεσ) μοῖσιν ἐν 

Αἰγιμιοῦ, 
-“ , ἃ ,ὔ 6ς Δωριεῖς. ἔσχον δ᾽ ᾿Αμύκλας ὄλβιοι 125 

5 “ Ι 
Πινδόϑεν ὀρνύμενοι, λευκοπώλων Τυνδαριδᾶν βαϑύδοξοι 

“" ΕΣ 2 “ὦν 

γείτονες, ὧν κλέος ἀνϑθήσεν αἰχιμᾶς. 

Αντ. δ΄. 
“ 3 2 ν᾿ ,ὔ ω 

Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ τοιαύτων ᾿Αμένω παρ᾽ ὕδωρ 130 
Ἂν “ “ 7 5, ΄ 

αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διωκρίνειν, ετυμον λογον 
᾽ 

ἀν )ρωπων. 
“ 7 ε ᾿Ὶ “΄ .κκ 

σὺν τοι τίν κεν ὡγητηρ ἀνήρ, 

-- δματω(ῳ) [0] εἰς. ΟΥ̓ αἃ Ο. ΠΙ, 7. ΥἹ, ὅ9 {{- 02 ὑλίδος Ο, --- ὕλλι- 
δος ΟἸΠ βομα [1 ἔκτισεν. ἐθέλ, ΟΜΥ͂ (Ε,3Ε',2Μ, ἐθέλ.) --- ἔκτισσ᾽. ἐϑέλ, Βύ." 

(ῃος Ιοοο τϑοῖθ, ραΐο; οἵ, δᾶ Ὁ. 11, 97) --- ἔχτισε, ϑέλ. ΘΕΕΟΙΡΟΘΗΧΖ 
ΓΘΔ Βο. (οατὰ Ε,,18.,16,0, Βο; 9έλ.) --- ἔκτισσε. Θέλ. Ὑαα' [τ΄ τ.] Ορ.Ἔ 
Βσ.2. [|| παμφίλου ΥΓΘΛ --- παμφυλω ΕΒῊ -“-- παμφύλου το}]. (εὐ ἘΝ, 

63 καὶ μὰν (μὲν ΥἹ ηἡρακλειδὰν (δῶν ΤΠ) οπιπ68. τη88. ΑἹ]. Βο." --α χαλκᾶς 

ἡραχλείος Ηρ, (6Χχ 856. αὖ αἷ) [|{-ω θά ὑπὸ ΕΕΊΟΌΖΛα ΑΙ. Βο:Ἐ -- ὕπο 
Ὁ [41 5πι. [} νέμοντες ΜΥ͂ --- νάοντες ΟὟΧΥ --- ναίοντες [ΟἹΠ[ΕΕῚΘΙ 
ΥΖ οἷς. (οππὶ 56.) [|| αἰγιμίου ΧΡ αἰγιμιοὺ το}, [[0ωΩοθ5 δωριῦις Ηο. νἱθίοδθ 
(ἢ ἤπδοίο) --- δωριῆς ΟΠΟΘΡΑΟΌΥΧΖΘΛα Ορ. Βι. Μτ. 5.1 --- δωριῆς ΜΝ 

γα ΑΙ. 85ι.23 Ἐ-- δωριεῖς ΕἸΕῚΡΡΟΉ ΧΡ (σαπὶ ὅ0ῃ. γ᾽ οῦ. οὐ Ἐθο6.) --- δω- 

ρίοις πη. Βῦ." [|| ἀμάκλας ΥΧ [|| ὁοοπηπια ροβύ ὄλβιοι ἄθίουϊ οαπὶ ΟΟἹ 
Βο. Βι. Μν. 85ι. [Π[Ὀω00 πίνδοϑεν α ΑΙ. ΟΡ. ὀρνύμενον Ὁ [[| βαϑύδοξον 

Μ [[ αἰχμῆς ΟΜ [| 671 ζεῦσ (69) Θ [{{ τέλει᾽. Χὺυ ἢο: Βζ. --- τέλει᾽, 
α[α΄] ΑΙ. πῃ. Βὺ." --- τέλειε. ΖΟ,α,ῦ,Θ, --- τέλει ΟΕΕΟΙΜΡΌΧΘΓΘΛ 

Με. 8ι.1 -- τελείαις (Δροβίγορμαπι οὐ βρ᾽ Υδατα ΘΠ 6 πὶ ΡΥῸ ΘΟΙΏΡΘΠΙΟ 5γ118}086 

αις [1 δοοθρὶῦ ΠὈγατῖι8) Ὑ ---, τέλει᾽ Τρ. --- τέλει 0 8ι.2Ὲ --, τέλει" 

ὅ1η. Οχ. --- τέλει ΗΥ. Βδ6. --- ὅ.. ὦ ζεῦ τέλειε [{ αἰὲν ΜΥ͂ --- αἰεὶ (Ὁ 
ΕΝ εἰοβ. Οἵ, δᾶ Ο. ΠΙ, 4 {| δὲ τοιαύταν ([Ρ6. ἔξ, δὲ τοῖ τἀν) ΟἸΏΠ68 Τη88. -᾿ 

--- πόροις τοίαν ἨΙ. --- παράσχου τάνδ᾽ οοηΐ. ΗΝ, (αὐ ταδὶ ἰπ Ηο. ϑ0Ε. 6βὺ 
παράσχου, ἴθὶ ἴῃ Ὁ παρέχειν (1) παρέχ εἰ) ἸΘρ!(αγ) ---- δὲ δὸς ταύταν [| 68 -σι 

ΟΕΡΟΙΜΙΡΟΗΌΥΧΙΥΊΖΡΘΛ Βο." --- σιν ΘΕ ΒΟΥ ΟἸα[αἼ ΑἹ. Οχ." [{δια- 
κρένειν ΟΠΊΠ68 -- οἿ, Ε' ὥστε (δσαπὶ 561. ει.) --- δίδοι κρίνειν) [|0Ο 69 τῶ] 
τις ΟΥ̓ ΜΥ Οἵ, δᾶ ΟἹ. ἸΧ, 17 [|| ἁγητὴρ Χυ Βο:Ἐ --- ἀγητὴρ ΟΕΝ --- 
ἀγιτὴρ Ε' - ἁγηστὴρ Τ --- ἁγιστὴρ Ῥ())α ΑΙ. -- ἀγιστὴρ ΠΟΟΌΥΧΥΖΡ 
ΘΛα’ 9’ 
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εν , -“» ͵ 

γο υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλομενος, δᾶμον γεραίρων τρῶποι σύμφωνον 

ἐς ἡσυχίαν. 135 
“ “ ͵7 « 

λισσομῶι νευσον, Κρονίων, ὠμερον ͵ 
" ὩΣ « 7 ς -“ ᾿ » 

οφρῶ κατ᾽ οἶκον ὃ ᾧοινιξ ὃ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς εχ, 
,ὔ { 2 Α κ κ ͵ 

νωυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας" τ4ο 

Ἐ" 3 » " 
οἷο, Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασϑέντες πάϑον, Ἔπ. ὃ. 
» ᾽ὔ 5 κ - ως » ͵ ᾧ ὦ ᾽ὔ 

ὠκυπόρων πο ναῶν ὃ σφιν ἐν ποντῳ βαλε ὡλικίαν, 145 
γ)5 Ἑλλώδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δουλξίας. ἐρέομαι 

10 τ γ᾽ Βε!. Βῦ.1 --- ομιεεϊξαν ρματγεϊουϊα ἴῃ ῬΑΓΑΡΉγαβὶ ; οἵ, δὰ Ὁ. ΧΠῚ, 
84: Βῦ.3Ἐ γυϊσαίατη ἀρίθπαϊ!ς δ]]δίο Ν. ΧΙ. 45. [{| ἐπιτελόμενος Ο [{| γεραΐ- 
ρων (β'πθ τε) (8 Εἰ (ρος --- οὔ) Π{ΠΠ] ΟΥ̓ 90 7) αοαα β΄ 9'΄ (Ηγ.) Ηπι. Βὺ." -- 

τε γεραίρων ΟΡ ΘΕ ΟΙΔΟΜΡΟΌΥ͂ΧΕΑ ΧΡΥΥΖΙΓΊΘΛ ΑἹ. ο. Βι.Ἐ --- τε γέρων 

ΟΡ. 8πι.Ἐ -- τ᾽ ἀγείρων Ηΐ. [{ τρέπει Ὑυγαρσᾶρε -- τράποι (Ὁ εἴο. -- 
56. ἐπιτρέπει διαπαντός ορίαϊνο ἱπίοτρτγοίδηο οοπγθηϊ; οἵ, δὰ Ο. ΧΙ, 10 {} 
ἐς ΟΜ Υα’' β΄ δ΄ ὃν." (ουπῃ 5.8.) --- ἐφ᾽ απ ΑἹ. ΟΡ. (Μοβοῖ.) --- ομβ. Ῥύϑθρ. 
ΡΕΕΟΙΡΟΕΌΥ ΥΧΥΖΡΘΛΑ Πο. {|| ἡσ. ΟΘΕΕΟΙΠΡΟΌΥΧΥΖΡΘΛαύ 
α΄ [τ. τ. ΑΙ. Βο. Ὁ --- ἀσ. (π᾿ π0}10 τηβ. αὐ νἱἀοίαν) Ηγ.Σ [1 7] ἅμερον οὐπὰ 
Ῥυϊου 8 ἱπποίθιη ἴῃ κα Α]. (Μοβομ.) ο. (οοπίγα γ6}}. πι55. οὖ δα. οὖ οοῃίγα 

β0ἢ. οἵ. οὐ Το]. αἰ --- ἅμερος Ηἰ. (Β4.) {| 12 φοίνιξ ἘΞ α[α΄ τ. τ.] ΑἹ. 
ΟΡ. ὅ8πι.Ἐ Βρ. --- φοῖνιξ ΟΟΕΟΙΜΡΟΟΥΧΥΖΡΘΛΔ Βο. Βν. ὅν. Ηἰ. Ὑ άθ 
δηηοῦ. ὅν... [{ ταρσ. ΟἸΙΡΟΊΓΘΛ --- τυρσ. [(ΟἹΘΕΕ ΞΟΠ εἴς. [| -λητ. 

σΕΕ ΘΚ ΠΜΕΧΥΥΓΘΛα’ --- λατ. ΠΡΟ ΓΡΊΟΟΥ 1 (ας ὁς) Ζα ΑἹ. Βο.Ἐ 
ἔχοι ΟΕ (ΜΗ [|| Ροβὺ (μοπ ἃπί8) ναῦυσ. ὕ. ἱπίογραποίαπι ἰπ Βο. ΒΥ. 

Μτ. 8:.1 (1μ.), πλαὶθ ---- δηΐο (ποη ροβῦ) 14. [ΟἹ ΓΥ ΧΊ]ΊΖΙΘΛαί[αΊ ΟΡ. 

51. Ἐ (απ ὅ0ἢ, Ὑοῖ. οἱ Ηδς.) --- ποη ἀἶΐβε. ΕΕΊΟΌΥ 8ι.3Ὲ {718 συρα- 
κοσίων Ὠ[(Ο]Ἰ1Θς- α[α΄ τ. γ.] Εο. Βτ.Ἐ 5πι. --- συραχουσίων ΕΟ ΗΥΖ (οἵ 5) 

ΑΙ. μος; ΟΡ. ὅ:.3Ὲ --- συρρακουσίων ΟΕῬΕΟΥ͂ΓΡΛ --- συρρακοσίων ΡΌΧΘνε 
|| 14 ὠκ. ἀ. ν. οὰπὶ Ῥυϊουῖθιιβ ἱαπσιηξ ΕΖ Ηο.Ἐ --- οὐπὶ 5βη4ᾳ. ΕΘΛα’ Ηγ.Ἐ 
(οαπι ὅθ. γ᾽ οῖ, οὐ ΤΥο],) --- πϑαΐτα ραγίθ ἀἶβὲ. ΟἸΟΌΥ --- ἀδ τῈ}}. ἢ. 1. 
|| ὅ σφιν (ὅς φιν, ὄσφιν, σ΄, σφιν) ΟΙΕΘΙΜΡΊΓΥ ΧΥ ΖαοΘ (Βῦ.) ΚΥ. -- 
ὅδ σφι ἐς -- δ᾽ σφε θ»ς --- ὅς σφιν ΟΡ νεΖρο Λα [α' τ. τ] ΑἹ. Βο: Ἐ 

οἵ. δὰ Ο. ΥἼι1, 16. {|βάλετ᾽ Ὁ ἘΕῸΒ --- βάλεϑ᾽ (Λλ ΥΖ) ΟΡ Π[6]] εἴς. 
-- βάλεν Ηεκ. Ηΐ. (042) {| ἀλικ. ΒΕῸ -- ἡλικ, ΜΌΥΥΖαο --- ἅλικ. Ο 
ΒΙΟἸΓΧΡΙΘΊΔΙΑΊ ΔΑ]. Βο.Ἐ {{ὈᾷἷἢᾷἅΆἃ5 δουλείας ΟΘΕΕΟΙΠΡΟΕΟΥΧΥΖΡΘΛ 
(α' 9)β' Βο." --- δουλίας α ΑΙ. (ΜοΞο.) Ηγ. Νοίΐανὶ οχ α΄ βαρξίας; δαΐ 
ΤΠΘΙΙ8 ΟΥΤΟΥ Θϑύ δὰΐ ᾿ΙΡΓΑΥ; πη γοϊαϊς οοτία δουλείας, ποὺ βαρξίας Βουίθοτο. 

ΠΠ αἱρέομαι ΘΕ. ΠΡΟΓΥΧΙΥΥΊΖΓΡα! β΄ δ΄ κο: Βα, Οχ. Ηγ.Ἐ (οὰπὰ Υ οἵ, 5. ἢ. 1 
αἱροῦμαι καὶ ἀποδέχομαι --- 80}.3 λαμβάνω καὶ λογίζομαι ---- 86.1.8 αἱροῦμαι 
ἐν λαμβάνω... ἴῃ α΄ ε5ὲ ἄΐρ. οἱ ἰπ ὅ6Ἀ. Εθο. (α΄ ι΄) αἱρέομαι καὶ προχρένω) 
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τω ! 

πὰρ μὲν Σαλαμῖνος ᾿Αϑαναίων χιῶριν 
ἷ: 5 " π 5 ΓΝ Α -»“Σ΄᾿Ὁ 7 

μισθὸν, ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ ἐρέω πρὸ Κιθαιρῶνος μώχιαν, 150 
ΡΥ Ἤ 5 

ταῖσι Μήδειοι κώμον ἀγκυλοτοξοι, 
᾿ δὲ ᾿Ὶ 7 ὃ - Α ε ,ὔ ἊΝ «“ 

παρὰ ὃὲ τῶν εὐυδρον ἀκταν  Ἵμεέρω πωίδεσσιν ὑμινον 

Δεινομένεος τελέσαις, 
5 ᾿ “ “ ͵ 

8ο τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετῷ, ] πολεμίων ἀνδρῶν κωμοντων. τ55 

7 

ἜἘΤ7Ε: εἰ 
5 » ͵ 

καιρὸν εἰ φϑέγξαιο, πολλῶν πείρωτω συντανύσαις 

-- αἰρ. ΟΕ. Θ᾽ (εὲ ὅ6ιι. ἘΣ υδίαπθ αἶρο οὐμαι) -- ἐρ. ΠΊΞΞΙΘΩΣ Λ ΜΙ. (οὰ 

σον. Ὑοῦ; δ Ὑβ' 79 ΞΞΞ 8350 ἸῈ πρὶ ἀπὸ χοινοὺ τὸ ἜΒΗ δ΄ ἐστιν ἐπιθυμῶ 

δὶ ΤΙ αἱρέομαι οπιϊβδῖ5. γουρῖ8 ὁ ἐστιν ἐπιϑυμῶ) --- ἀρ. ἃ ΑΙ. (Μοβο.) - 
ἔλέομαι ὅτι. --- ἀρέομαι (ἴῃ πα]10 5βουρίο) δ. ΥἹ]. τη. Βῦ." --- ἀρύομαι 

Κυμη. δὰ Αοϊδη. ν. Η. ΧΠῚ, 28 -- ε. Ἐ' ἡγοῦμαι καὶ ἀποδέχομαι --- 6]. 

ἘΣ τουτέστι τὴν μάχην τῆς σαλαμῖνος εἰς μισϑὸν καὶ εἰς σωτηρίαν τῆς ἑλλά- 

δος (ὁΧχΣ 56}.5) 

10 παρὰ α [{ ἀϑυην. ΟΠΟΘΙΜΠΡΟΥΓΛ ΑἹ. Βο." --- ἀϑαν. ΕΕΊΠΒΌ] 

ΥΧΥΖΘ [τοος.] Βῦ.Ἐ [| χάρις (42 || 1] σπάρτῃ ΟΜΥ || δ᾽ ἐρέω (οπι. 
τὰν) Εἰ ὅπι. πὶ. ὅν. Βρ.32 Ἠς, --- δ᾽ αἰρέω Ἐ)5}, --- δ᾽ αἱρέω τὰν ΡΟ 

(πα Ῥ 5ἰπθ τὰν 3) --- δ᾽ ἐρέω τὰν ΟΠ ΠΓΜΠΌΥΓΥ]ΧΥΖΓΡΘΛα’βΊΘΊ ΑΙ. Βο.Ἐ 

- δὲ ῥέω τὰν Υ -- δ᾽ αὖ ἐρέω ας (Μο56}.) οὗ, δα Μοίγ, --- δ᾽ ἐρέων (ΒΙ8.) 

Βὺ." --- 50}. οί, αἱροῦμαι καὶ ἀποδέχομαι (ἀο᾽εθαΐ ἐρωτῶ ἀϊοοτθ, πϑπὶ ἐρέω 

οϑύ ἰάθπη αποα ἐρέομαι πῃ οΥΤΟρΟ) --- ὅ0ῃ. Βοο. ἐρέω δὲ καὶ λέξω --- τ᾽ 

ἐρέω Αγ. [| 18 μήδειοι κάμον ἘΞ ΕῚ Β]α[6]4Φ ΑἹ. Βο. Β6. Ηῃ, Βῦ.Ἐ ΟΕ, δᾶ 

Ο. ΥἹΙ, 89 --- μῆδοι κάμον ΟΠΟΘΠΜΡΟΠΥΎΥΧΥΥΖΓΘΛ --- μῆδοι μὲν κά- 

μον α'β΄ 9'΄ (Τ116].) Οχ. Ηγ. [|ἕ 19 πὰρ δὲ (παρ δὲ, περ δὲ ΥΥ) ὁ ΠῈΜΕΙΟΙΜ 
ΡΩΗΌ.ν.ΧΥΖΓΘΛ Βο: Βγ. Μι. 8ι.1 --- πὰρ᾽ δὲ Ον -- πὰρ δέ γε α[6] 
4 ΑἹ. (Μοβο.) Ορ. 5:.3.:Ὲ οἵ. δά Μοίγ. --- παρὰ δὲ [α'βΊ9' (Τιῖς].) Ηγ.Ἐ --- 
08. Ῥαταρῃγ. καὶ παρὰ ἴῃ ΠΠ) παρὰ δὲ ἰπ Βο. [| τὴν ἘΟΤ, [| εὔανδρον 
Δ ΒΔΕ Ον" -- ἔνυδρον (κ᾽ --- εὐυδρον ΟΡ ΘΕΡῈ,ΕΡ Ἐ [ΟἸΠΡΊΟΌ. οἰο. 
(οατα Κ΄. εῦ. οὐ Β60.) [0 παίδεσιν ΤΆΧΕΤΘΛα []| -νεος ΟΠΕΕΌΠΠΔΠη 
ΡΩΟΑΌΥ ΧΥΥ ΖΓ ΘρολαΊβ' 91 Εο.Ἐ (αὶ Τυῖο!. οὐπα ρ]. συνίζησις) --- νους 

Θας --- νευς ας ΑἹ. (Μο56}.) ὅ1|,Ἐ --- νεὸς ὅ6ῃ, (αὉὶ Ὁ νους) [{ τελέσαις 
[ΜΊΧΡΎω ΑἹ. Βο. --α ἐσσαις (5 ΠΑ δ. ΕΟΡΟΌῸΥΓ[ΎΊΥ --- ἔσσας ΟΥ Ὁ »- 
ἘΡΟΙΧΑΓ -- ὕὑσσας ΛΔ --- ἔσας ΙΗ ΖΘιω’ -ἶ-- ρεπεοϊρίατη ϑομο α Μοῦ. οὐ 

δος, ἐποηίαγ; 5]. Υ [τέλεσ]ον 46 ορίαἰγο βοπηηίανι (σα Ηγ. οὐ Ηΐ). --- 
τελέσαιμ᾽ Ῥᾳ. (Ηγ.) [|| 80 ἐδέξαντο ΓΘ [| καμνόντων ἘΞΕῊ, αποᾶ ζοιτὶ 
Ῥοβϑῖῦ: οἵ, δὰ 0.1, ὅ9; 56 νἱάο ὅοῃ. [[| 8] -σαις ΟἸΜΠΧΡ Βο.Ἐ --- σσαὰς 
Ρ(Οϑ) --- -σας ΘΕΕΟΠΟΒΙΙΥ ΥΧΥΥΖΓΘΛαοα 9' ΑΙ. 
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ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. ἀπὸ γὰρ 
κόρος ἀμβλύνει τόο 

αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας" 
ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον ϑυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν. 

ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις. 

8ς ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φϑόνος, 
μὴ παρίει καλά. νώμω δικαίῳ πηδαλίῳ στρωτόν" τὸς 

ὠἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν. 

" 
᾿Αντ. ε. 

Μ Α »" ͵ ; ,ὔ 

εἰ τι χαὶ φλαῦρον παραιϑύσσει, μέγα τοι φέρεται, ττὸ 
Α , -" 7 3 7 ᾿ “ 3 

πὰρ σέϑεν. πολλῶν ταμίας ἔσσι" πολλοὶ μάρτυρες ἀμ.- 
)ὔ 

φοτέροις πιστοί. 
3 “ 3 " 3 “» ,ὔ 

εὐανϑεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων, 
ΝΜ -“» 5 Α ε » - ΦΝ ἢ , ᾿ ’ , 

90 εἰπὲρ τι φιλεὶς ἀκοῶν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κώμνε λίαν 
᾽ 

δαπάναις " 175 

82 μεῖον ΟΝ {88 αἱανὸς ὈΥΙΌΞΥ ἐΧ5 "ΖΡΘΛαβ' 5' (Το. οαπὶ 
56}. οἵ ο]. ποταπὸς; σκοτεινός.) -- ἀγανοῖς ὟὟΥ --- αἰὰν καὶ Ν -- αἰανὴς ( 

θ4ΕΕΘΠΡΊ ΓΙΌ: ΤΊ ΧΊΥα [6] ΑἹ. Βο.ἢ -- ὅ.ῃ. οἱ οἱ. 9 διηνεκής Ι! 

“ἀπάδις ΟΥ̓ Χπὶ Ηο.Ἐ (ἴῃ Χπὶ τὰ: ἐν ἄλλῳ, ταχείας ἐλπίδας" καὶ ἐν ἄλλῳ, 

ταχείας ἀπάδις) -- ἔλπίδας ΟΘΕΕΟΙΡΟΕΟ.ΥΧΥΖΓΡΘΛαεάα' β΄ 5' ΑΙ. Βε. 

Ηπι.3 Βὺ.Ἐ --- ἑλπίδας Υ --- ἐλπίδος Μ --- ὅ.ἢ. Με. (εὲ αὶ. ΕΘ) διανοίας: 

ὅ.Β. θα. ἐλπίδας; 5ο. ἐλπὶς μην διανοίας, ὅϑεν καὶ δέδεχτο τὸ ἐνερ- 

γούμενον ἀντὶ τοῦ ἐνεργοῦντος, καὶ τὸ αἰτιατὸν ἀντὶ τοὺ αἰτίου, ἱ. 6. οοαἰταῖαπι 

Ρῖὸ οορ᾿᾽ταξίοπο, Αὐραῖίαορ ϑυτηδηΐ. ---- ἀπίδας (ρταθοογαϊα) Ρυ. Ηπι. 1 (ΒΒ. 

8, 12) - Υἱάς Ηπι.32 ϑαπὲ αυϊᾶοπι ΧΡ δὲ ἕο. ορξπιη ἐββίθββ, ἐσ Β ἀουινδί. 

|| 84 ἐσλ. ἘΕΟΙΓΡΙΟΥΥΓΧΙΖΙΓΊΘΛα[ο] ΑΙ. Βο.Ἑ --- ἐσϑλ. ΟΟΜΈΥα  8' |} 
85 κρεῖττον Εἰ, --- κρεῖσσον ΘΕΈ ΜΕΥ --- κρείσσων ἘΠ Ή, --- κρέσσων [6] 

ΠΡΙΟΟΥΓΧΊΖΙΓΘΊΛα [αἰ τ. τ.] ΑΙ. Βο: ἘΞ --- κρέσσον ι,΄ [-μοὺ ΟὨ ΕΠ 
[ΟἸΓΜΓΒΊΓΘ α΄ (οαμ ϑέοθαρθο δὲ Ῥαδᾶα; υἱᾶθ Βῦ.}) Βῦ.Ἐ --- μῶν ΤΡΟΤῚ 
ΥΥΥΧΥΥΖαϊςο] ΑἹ. Βο." --- μὸς 9' {{| 8θ παριεὶς ὅπ. {[ω81 φαῦλον ἘΝ ἘΝ, 

1 μέγα τι ΒΒ {{| ροβὲ φέρεται ἀϊδείηχὶ οαπὶ α ΑἹ. (Μοβο}.) οἱ ὅθ. ΤΥ. 

Ι| 88 πολλοὶ δὲ μ. Γ' {[ὁ-ροισι ΟΕ ΕΟ ΙΜΡΟΕΒΟΥ͂ΧΖΡΘΛ Βο: --- ροις 
(1ν --α οὐ αἰεα'΄ 51 ΑΙ. ΟΡ. [Ια ὅ.ῃ. ει. ὉΓ ποσειδώνιος Ῥτὸ ϑάοπίο (Π͵ο- 

ἡγεῖο). {89 παραμ. Τε:6 --- παρ᾽ μ. 0 --- πὰρ μ. Μ --- ὁ παρμ. Υ͂ --- 
παρμ. ΟΥ ΠΡΟΕῈ' οἷς. [|ὄ 90 ἀκοὴν ΕΒ {| ηδ. ΕΕΡΟΕΥ͂ΧΑΖ -“--- ἀδι Υὶ -- 
ἀδ, ΟΠΙΟΘΊΠΓΧυ [ΓΘ] Λαία΄ τ. τ.1 ΑΙ. Ηο.Ἐ [{|υἀεὶ γνεῖς. ΤΉ. Τυῖοὶ. Εο.Ἐ 

-- αἰφὲ α ΑΙ. (Μοξομ.) Ηπι. Βὺ.Ἐ 
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5“7 3, ΩΝ μ ιν ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ 
ἵστιον ἀνεμόεν. μὴ δολωθῇς, ὦ φίλος, εὐτραπέλοις κέρ- 

3 " 
δεσσ᾽ ὀπιϑόμβροτον αὐχήμω δόξως τ8ο 

3 Ι 
οἷον ἀποιχιρμένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει Επ. ε. 

καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς. οὐ φϑίνει Κροίσου φιλόφρων 
ἀρετώ" 

Ν Ν 7 , ων ᾽ὔ “ 

95 τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρον νηλέω νόον τς 
ἂν ᾿Ὶ ,ὔ ἘΣ 7 

ἐχιϑρὼ Φαλαριν κωτέχιει παντᾷ φάτις, 

60] ἐξιεὶς Ῥῃ. [| ὥσπερ (ὡς περ) ΟΠ Ὁ]Υ [6] ὅτα.Ἐ --- ὥστε ΠΕΕΟ. 
ΡΟΒΌ.ΥΧΖΓΡΘΛαΊϑ' 3] ΑΙ. Βο: Ἐ --- ρατάρῃν. ὅ0μ. ὥσπερ {ω92 ἐστ. ὉῈὶ 
ΑΜΥΖ -- στ. ΕΟΝΘΛ οἷο. [| ἀνεμόεν πετάσαις ΟΜ ΧΡῪ --- ἀνεμόεν 
πετάσας ΠΕΒΟΠΡΟΕΥ Υ̓ΧΑΥΖΡΘΛ ΑἹ. (πὰ ὅομ. Τὸ οοτγαρίο Ἰορίταν 
ἱστίον πετάν[ν]υσον; νἱπτη 6Χ οἷ. πέτασον 5. πετάσαις (ορίαϊίνο) δ ἐξέει 

ἀβουϊρία οΥὐαπι 6886 υἱάρίατ) --- ἀνεμόεν, (οτα, πετ.) Βο. Ἐ τϑοίθ (οὰπα 80}. 

γοῦ. [αὐ νἱάοίιν] ἔα πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἱστίον) --- ἀμπετάσας (ποη αἱις) δά 
α' β΄ δ΄ ϑ' (οχπηῖββο ἀνεμδεν) οὐτῃ ϑὅ6ῃ. Βθο. [|[0δολωθεὶς Ε,ΘΛ (οαπα ρατὰ- 

ῬὮγ. 56. ἴῃ ΤΠ) --- ϑῆς (ϑης) 76}1. (Θῦτη. ῬδυΆρμγ. Κ6Ε., ἴῃ Βο. εἴς.) [{ φίλε 
(οπι. ὦ) Βο." --- ὦ 2 φίλε ΟἸΏΠ68. ΠΊ88. (οὔτι 6) ὅπ. --- ὦ φίλος (πὶ πα]]ο 

τη8.) πῃ. Βῦ. (οοΠ]αίο Ν,, ΠΙ, 76) --- ὠ φίλ᾽, ἔυτρ. Βρ.3 [{{ κέρδεσιν εὐ- 

τραπέλοις ΟΡ ΡΤ ΟΡ (κέρδαισιν) ΟΕΟΥΙΧΊΥΖΕΘΛα θ᾽ ΑΙ. Βο.Ἐ --- κέρδε- 

σιν ἐντραπέλοις (41)84 9 ΠΕ -- εὐτραπέλ οις κέρδεσ᾽ αὐ --- εὐτραπέλοις κέρ- 

δεσσ᾽ Οχ.Ἐ --- ΒΗ. διλθῖριιθ τῇ ἐχϑροτάτῃ φιλοκερδείᾳ Ι ὦ φίλε, κέρδε- 

σιν εὐτρέπτοις ὃ (εὐτράπτοις, εὐτρᾶτοις, εὐτρήτοις, εὐτμᾶτοις) [| ὀπιςόμβρ. ὕ. 

γΖϑεο ΑἹ. Βο. Ορ. --- ὀπισϑόμβρ. ΟΠ ΡΕΕΡΟ ΕΣ ΕΟΙΜΡΟΒΧΥΖΡΟΓΘΛ Βο; 
Βι.Ἐ --- ὀπισϑόβρ. Εϊκς -- ὀπισόβρ. α΄ ϑ' οὔτ 568. Β6ο. (ΤΥῖ6].) --- ὀπιϑόμβρ. 
Πεοα,2α (Μοβο.) 85πι. {{| καυχ. (6 2) 7 ῬῸῺ (6χ ρἱοββὰ) --- αὐχ. τθ]]. 

(ϑέδτη 6Υ") [[ 9254. δόξας: οἷον 0.05 Ε4.Ὲ, ΘΟ, ΖΘΛ ΑΙ. κι. -- 
δόξας οἷον Ὧν ΕΡοΡο177α [α΄ τ. τ.] Βο -- τη ίραο βρίττα Υ (ἃ. ὁ. οἵ) ᾿' 
- 56ι. Υοῦ. (ὅπερ μόνον) οὐ ο]. Εἰ ὅπερ καὶ μόνον αἰταμηχαθ ΘΟποἰΠδηῦ: γἱᾶο 

Ῥ. 1,14 --- οἱ. ΕΖ οβὺ μόνον --- ὙΒοΙΩ, οὐ δολωθείς οὐ οἷον γο]αϊί, ἴζα : ΠΘ 
ΒΙπα5 (6, Ηἴθοτο, [8]1 ἑαταὰ ἔγαιᾶδυϊ, α88}18..... --- ὅ60ῃ. Εβθο. (ΤΥῖς].) οἷον 
καὶ μόνον [94 φϑινεῖ 51πι. Ηπι. (46. πιοῦθ ϑρίςο) --- φϑίνει τ}. ΟΥ̓́, Ρ. 
ΙΝ, 2θ5. Υ, 128, (112) 1. ΥἹΙ, 46 οἱ Ηγ. Βό.2 [| 95 καυστῆρα ΡΟ ὁ κ]ἷ.; οἴ. 
δα Ὁ. ΥἹ, 67 [[ νηλ. ν. δᾶ ρυΐοτα δρριοαπὺ ὕὕΖα ΑἹ. Βο. Βι." --- δᾶ 56- 

ααθηίία Εἰα΄ ὅτω. Οχ. --- βἰπο αϊβίύ. [0] ΕἸ ΟἼΟΥ Δ [αἱ]. Ἰη88.} ΟΡ. Βρι. ΗΥ.Ὲ 
--- νηλεονόαν Ηπι. [986 ἐχϑροὺς Ν -- ἐχϑρα Υὶ -- ἐχϑρὰ ΤΟΊ]. -- 508. 

αἰσχρὰ 4886 ΥΟΧ ΒΘΙΩ6] (1. ΨΊ, 22) ἀρυὰ Ῥίπᾶδγιπι Ιοσίταγ. [| πάντα ΕἸ α΄ 

- παντᾷ ( τοοῖο; οἵ, 44 Ο.1, 116 --- παντὰ [Ο]ἹΠΙΟΌΖΘΛα [Δ]. τη58.}] Δ]. ο. Ἐ 

Μοχητηβεπ, Εἰκάο. 10 
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οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν 
μαλϑακὰν παίδων θάροισι,͵ δέχονται. τ9ο 
τὸ δὲ παϑεῖν εὖ πρῶτον ἀεϑλων" Ϊ εὖ Ὁ δ᾽ ἀκούειν δευτέρα 

μοῖρ " ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ 
Δ" Δ 90 ἴ ν᾿ ολ , “ , 

τοο ὃς ἄν ἐγκύρσῃ, καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται. το5 

97 μιν ΟΠΠ68 --- νιν ΒΟΥ͂Ρ5ὶ, αὖ γβ8. 98 δέχονται; αἰγατηααθ οοπέτγα ΠΠΌΥΟΒ. 

Π|- φόρμιγγες νοεῖς. Ὑποπι. ΒΟ. --- φόρμιγγές τε ας] ΑΙ. (ΜοΞο".) --- αἱ 
φόρμιγγες α'β΄ϑ' (Ὑτ01.)ϑ. ΥἹάΘ 54 Μοῖτ, ἢ ὑπωρώφιαι ΟΝ [{ μαλϑακᾶν 
ΟΜΥ --- μαλϑακὰν τοῦ], (ουπι 5.1.) || 98 ϑέχονται ὉΤΏΠ68. ΤΊϑ8. ΑΙ. Βο.Ἔ 
--- δέκονται Βῦ." οἵ, δᾶ Ο. ΧΙΠ, 88 {{| 90 εὖ δὲ παϑεῖν τὸ δι. Οχ ΟΥ̓ δὰ 

Μοίγ. [{{| ἀέϑλων γεῖξ. Ὑποπι. Τιῖοὶ. ΑἹ. Βο.Ἐ Βρ. ((π Ὑ το], ο, ο]. συνίζησις; 

- ἄϑλων αο Οχ.Ἐ -- ἀέϑλῳ γ. 1. δραὰ 56}. Βοο. (οὗ δὲ πολλοὶ ἀγνοοῦντες 
(καὶ) ἀέϑλω χωρὶς τοῦ νὶ γράφουσιν) [|| ςἐφ. οαπι Ῥτϊοτῖθιιβ ἱπηρῖε Ζ 

Βαθ5βοτ. τέλος Ὁ -- τέλος τῆς πρώτης δῆς Ὑ --- ὕμνου τέλος ἱέρω- 

νος συρακουσίου. α΄ δ΄ --- πι}1}ὰ Ξιῦδβον. ἴθ ΟΠΕΕΟΙΜΤΌΥ εἰο. 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Β΄. 

ΙΕΡΩὩΝΙῚ ΣΥΡΑΚΟΣΙΘϑὶ 

ΑΡΜΑΤΙ. 

Ὁ ΕΤ ΟὟ ἢ 8.9. 

ὩΣ ὡἑλῶλ ὩΣ “ΠΞ, “πΞ ῳ “πΞ ῷὼ φῶ ᾧ “Ὁ 

Χ 
“ἘΞ Ξ , Χ μων 7 .« 
πα το τ ὦ ὧ Ξῷο Ξ σι ἃ - ὦ τπΞ πολ -π-ππ ῷ -- 

’ .. 
πα πὰ ὩΣ πδ΄ ΚΡ ΩΣ πρὶ γππὸ πος 

’ , 
αὐτο τ πμ ὐλυ ιὰ  Πὸ “τ ἂρ πὰ τ Ὄπ -“- πῇ 

, 
’ ΡΩΣ , « 

ων αὐ ςΠ »), τς ὯδὋ “π΄ Ὁ» τ τς νς- 

, 
’ πὸ .- 

πο στὰ καὶ κῶν “ὦ ὧδ σΦΠ τ ποτ  κὰὰ τ, --- 

Χχ ΄ 

πον ἐὰν τς νι κ" 5. ὁ τὰ δ τα, σου. ἀξρφ.5--ς 

΄ Ψ --- 
- τῷ ελι  τὰτ' στ σς αὖ οὐκ θα κὰν “σον . τῶν τ κὸν 

Ὡροάαι. 
Χ 

:ε- Χ [4 τ , Ψ 
δ ὦ ὩΣ ΣΈ ἘΞ  ἰασ  ποὶγνωυ ᾳῳωῳ τ “πὴ ὩΣ χω, πο ὦ ΓΟΔ 

Χ 
,ὔ τῶ ’ « 
πιο Σ»--π- καΣυ ἶστο 2, τ5-:-- 

Χ 
ς΄ - Υ ̓ 

προσ τ δ τας Εν πολ χ δος φρὐυεοΣ παστοῦ ον ϑοα 

Χ 
δας ’ ’ ῳχ 
πο τὰ ὦ ο΄ ἀρ κονς ὦν ..- »πὸ ὦ “τὸ 

ΒΕ ΞΣ Χ..-. ἢ Ἄ 
τοῖν σπὐνντνσο οι ὦ» ὦ π΄ “πρὶ ἡ πὶ 

τ ᾽ 
Ὁ». “πω ῳ ποῖ πῷῳῷῳ “- 

’ὔ ὔ . 
πῶ ὥστ τ “τὰ τ» κ᾿ σας 

ΤΩΣ ’ Χ Ε 
ἘΣ “πὸ τ τ} τ “6 ἡδὺ νυν ὦ στα 

Τιπϊαϊατὰλ ΘαΥΎ ΪηἾβ (Υ8. 1 --- 56) Ῥουε ἴῃ ΒΒ 5βθα τυἱάθηθαῦ Πο. οὐ ΧΡ 
Ἰη8ηδ586. 6Χ Β' οἰϊτη δάπιπο Ἰηΐορτο, 

« , ΄ σ “ Ὦ, ἀϑο δρ σ 
[π580 7. ἱέρωνε συρακουσίῳ νιχησαντι ἀρματι. Ἐ' --- τῷ αὐτῳ ἱέρωνι ἀρ- 

“ “ Υ “ 

ματι. Ῥα' Βο." --- ἱέρωνι τῷ αὐτῷ ἅρματι. Ο --- τῷ αὐτῷ ἱέρωνι. Ὁ --- τ. 
3 ῳ γ ΘΙ ἮΝ 

αὖ. ἱ, νικήσαντι ἅρματι Τ' --- τῷ αὐτῷ ἅρματι. ΧΥΖθροεα ΑἹ. --- τῷ αὐτῳ. 

ὈΕΙσΥΘοολ --- ὃ σ. ἅ, Βύ." 
Μοῖν. ΒΕΌΡΠαΘ γ8. 4 81 ἀπάροϊπηαμι 5. }]αθαπι Ὀγθυθπι Παρού, ΠΟΟ τηθ- 

Χ 

ἘΠ τ ρου, τ. Ὄπ ΑΨ Δι ΠΥ Τ᾿ ΞΕΞ βιγ, 1 τετρᾶορίας (αποπα- 

δἀτηοάπμη Ν. ΥἹΙ, 98: οἵ, δα Ὁ, ΤΠ|, ὅ) Ἰοσϑθᾶππι οϑῦ οὐ δημβίτν. 4 λύκοϊο 

τ 

δ υμλ δ πὶ. Σὐ 



148 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Ρ΄. 

͵ εχ “ 7 

Μεγαλοπολιες ὦ Συράκοσαι, βαϑυπολέμου Στρ. αἱ. 
ν 3 -Ὁ “Ὁ “ τέμενος ἼΑρεος, ἀνδρῶν ἵππων τε σιδαροχιαρμᾶν δαιμόνιαι 

᾿ 

τροφοι, 5 
“ -»Ὕ 5» - 

ὕμμιν τόδε τᾶν λιπαρᾶν ἀπὸ Θηβᾶν φέρων 
’ 5 » 7 ͵ὕὔ 5 , 

μέλος ἐρχομαι ἀγγελίαν τετρωαορίας ἐλελίχ,ϑονος, 
57 ε 5 Ν 

5 εὐάρμῶτος Ἰέρων ἕν ἃ κρωτέων 
, ἣν ΟΥ͂ - Χ 

τηλαυγέσιν ἀνέδγσεν Ορτυγίων στεφάνοις, 1ο 
7 “ 3 ’ Ὁ" 5 μὴ 

ποταμίας ἕδος Αρτέμιδος, ὡς οὐκ ἀτερ 
Ψ “ 9 ΕἸ ͵ ἤ 

κείνας ἀγαναῖσιν ἐν χερσὶ ποικιλανίους ἐδάμασσε πώλους. τ5 

τι 
ἤ 

ἐπὶ γὰρ ἰοχέαιρα παρϑένος “ιερὶ διδύμᾳ Ἄντ. ἀ-: 
- 3 ΟῚ ἤ ε “ 3 -2. ; 

το ὃ τ᾽ ἐναγώνιος Ἑρμᾶς αἰγλαεντα τίϑησι κόσμον, ξεστὸν 
ὅταν δίφρον 20 

Ουχόο) (οὖ, Ρ. ΥΠ], 55); 5ιγ. 23 ἐς οἱ βέγ. 4 διαβολιᾶν οἄπῃ Οπιηΐθ8. ΠΊ88.; 
δηβίσ. 1 ἐριβίαν, δημβιτ, 2 ἐπὶ (οἴ. γβ. 11 οἱ Ῥ)Ὰ1, 7 ἐπί οἱ κατέχευας ἀγ- 

κύλῳ κρατί εὲ Ο. ΧΠ], 8ὅ. ἔτ. 942, 8: ἄπρίεσ δβυπᾶοίου. νϑητιβίϊαβ ἀπΆ Τὰ 
ΒΏΡΙΟΣ  : ΑΙΊΟΥ ἸΠοἰξι5. [π|8]05] ρΡογαϊαϊ, Ὑ ρηῖϊ δὰ πὰπὸ αποαπθ. ΝᾺΡΙ 56 

δα Ιαἴτιβ8 ροβιϊ.), διηξιβισ. 8 πάροϑε (Πουῖοθ ἃ πάρος αἱ ἔμπροϑεν, ὄπιϑεν 2) 
οὔτῃ Ῥογρδιοῖβ Εἰ υῖβ: 86 βίγ, 8 ἀπένειμ᾽ (6 56". 330, 36: οἵ, 1. Π| 47.) νεὶ 
ἀπέδωκ᾽ (Ρτο παρέδωκ᾽, οἵ, Ν. ΥἹἜἋΙ, 44) 6 οοπίθοΐατα. 864 τηυ]ία βαπὶ απᾶθ 
Ἠΐβοθ β' Πρ } 15 βουϊρίατβ οὈβίθηξ, τι Βούγαῖο τηθίτο βίγ. 2 εἰς οἱ βίγ. 4 διαιβο- 

λιᾶν (οοηβοπηεθηίο ΤΉ ΘΟρΡ Ϊαἰβ 1060) Θπηθπᾶδγο ργδοβίθί. 

1 συράκοσαι ΓΧα[οαΊ ΑΙ. Βο. Βι.Ἐ --- συράκουσαι ΟἿ Ε.Ζ Ον. Ρϑι. -- 

συρράκουσαι Μ -- συρράκοσαι Δ --- συράκοσσαι ΠΕΕΟΘΕΌΥΥΓΘ' -- 
συρράκοσσαι ΘΛ [Ϊἐ βαϑυπτολ. ΠΘΙΔΘΛ Οὗ δ Ο. Π,1 {{|2 ἵπων Ὦ [!} 

σιδηρ. ΟΕΞΕ ΕΌΥΥΖας ΑΙ. --- σιδαρ. ΠΕΤΓΟΜΡΊΟΧ Ὑποπι. Τῆοὶ. Βο.Ἐ [1 
3 ὕμμιν ΟΘΕΕΙΓ ΠΟ ΥΧΖΓΔΘΛ ΑΙ. Βο." 8ι.1 Ηγ.: Βα. --- ὕμμιν [6 ὃ 
Ρ᾽ Β3])α[«Ἴ Με. 8ι.3Ἐ Ηγ.2Ἐ [Πϊ-ρἀν ἘΝΕ', -- ρῶν Ε'ὶ || ὅ ἐν αἵ Δ {| 7 ἔδος 

ΑἸΜΥ͂ΧΖ (ουπὶ ὅς. 6) -- ἕδος ΟΕ. ΕΙ, οὕς, [0 τὰς οἴηπθβ τη58. Α]. Βο.Ἐ 
- ἧς Ηπι. Βῦ. ΟΥ̓ δὰ Ο.1, ὅ1 --- δὴ οὐ τὰς [| 8 εὐαγαναῖσιν ΝΟ -- 
ἀγαναῖσιν τ6}}. (Ον εὖ οἐ ἐπιτηδείαις βαρτγα 5ουῖρβι) [{0 6 ἐν νἱάθ δᾶ Ὁ, ἢ, 
θ3 οἱ ΕΠ. ΧΥ͂ΠΙ, 803. Ῥοββὶβ ἑδιῦθῃ ἔγχερσι ΒοΙθογο, ἃ κέντρῳ; οἵ. ἀγανά 
βέλεα. [0ὄὁ;. χερσὶ 06. Π -ασε ΟΕΕΊΕΟΧ -- ασσε 60 εἰς. [{ 9 ἐπεὶ 

ΜΥ [[ἕοχ. α'ρὸ [|Χχειρὶ ΒΕΕΟΙΡΟΘΕΧΘΛ Βο." -- χερὶ ΟΜΙΥ]ΥΖ 

αἰτα΄ ΑΙ. ὅπ. [10 ἑρμῆς 047 {{ αἰγλάεντα 1 Βᾳ.3 --- αἰγλήεντα  -- 
αἰγλάντα ὈΘΞΡΟ --- ἀγλάντα (εἰς) Χ --- ἄγλαντα Ζ"ὰ --- αἰγλᾶντα [Ὁ]ἸΕΕῸ {ΝΠ 
Υ͂ εἰς. [| 1154. ἐγκαταζευγνύῃ ἅρματα, σϑένος ἵππιον οοπβίγαϊε Ητ, (Β8.) ποῃ τϑοΐρ. 
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»ἢ 2 ῳ ͵ 7 

ἐν Ν᾽ ὥρματω πεισιχιώλινω κωτωζευγνύῃ 
,, “ "» ᾿] ΄, 5 χ ,ὔὕ ͵ 

σϑένος ἵππεῖον, ὀρσοτρίαιναν εὐρυβίων καλέων ϑεόν. 
Υὔ{ αν Μἷ τ 

ὦλλοις δὲ τις ἐτέλεσσεν ὦλλος ἀνὴρ 
5 "»" Γ᾿ Ε᾽ ΕἸ -»" 

εὐτωχέω βασιλεῦσιν ὕμνον, ἀποιν᾽ ἀρετᾶς. ς 
Ν ͵ ͵ 

τς χελαδέοντι μὲν ἀμφὶ Κινύραν πολλάκις 
-»" 7 " ε "»" “ 5 χ 

φῶμαι Κυπρίων, τὸν ὃ χρυσοχιαῖτω προφρόνως ἐφίλησ 
2 [ό 
Απολλων, 20 

7 

ἜΣ. α. 
Ῥ " 7 ᾽ Ἵὔ Ν ͵ “ 

ιερεον Χτίλον ᾿Αφροδιτας" ἄγει δὲ χᾶρις φίλων πόττινος 
Α ,ὔ 3 ,ὔ 

ὥντι πέργων δπιζομένα" 
Α 3 χ ,ὔ "» 7 ᾿ 7 

σὲ δ᾽, ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυριὼ προ δομων 35 
,ὔ 5 ͵ 2 - ’ 

Λοκρὶς παρϑένος ἀπύει, πολεμίων κωμώτων ἐξ ἀμαχιάνων 

11 τ᾽ ἄρματα (Δ Ὁ Ο.ΝΥ͂ --- τ᾽ ἄρμ. ΟΡ.ΧΥΖ --- 9᾽ ἄρμ. ἘΞΕΙΟΌ εἰς. 
11 ἵππειον ΟΠΕΑΙΜΠΡΟΦΗΌΥ ΧΖΔΘΛα΄ ΑΙ. Βο." --- ἕππεον α (Μοβοῖ.) 

-- ἕππιον Β' Ηγ.2 [{ ὀρσοτρίαιναν οτῆηθ8 [{ ἐριβίαν Ὁ --- εἰριβίαν ΡῚ --- 

εὐριβίαν ῬΒΩ --- εὐρυβέαν τ}. Οἵ, δὰ Μείν. [[{{ 13 -εσεν ΟΘΕΕΟΊΡΟΒΟ 
ΖιΔΘΛ ---- ἐσσεν [ΜΠΥ̓ΧΥΖροα[α ΑΙ. Βο. ἘΞ [{- 14 εὐαχέα ΟΕ ΕἼ [ΠΒΠ]ῳ»Ρς 
ΥΧΙΥΥ Ζα[6] ΑἹ. Βο.Ἐ (οππὶ ε]. Ζ εὔηχον οὐ 4]. Ὁ. εὐρυϑμον δὲ οὰτῃ 568. 

γε, εὐηχὴ καὶ εὐρυϑμον; π]81}} Δηαρ 5 {Π ργαθβία) -- εὐαυχέα ΠῈ 5ΟΤΡΩ 8. 
ΠΔΘΛα’β’ (οαπι΄ ρ!. αἱ ἐφ ᾧ ἐστὶν αὐχεῖν [14, 56}.32 ἴῃ Βο.] οὐ φ]. ΤΥΪο]. 
εἰς ὃν ἐστι καλὼς αὐχήσασϑαι τὸν ἔχοντα) --- ΤηᾶΠπ5 σοπΠΟΙ δ τίοα]α (ΠΟΥ 5 

δα ὅθι. οῖ. εὐηχὴ καὶ εὔρυϑμον δααϊαϊι ἢ ἐφ᾽ ᾧ ἐστὶν αὐχεῖν; δῦ ἴρ86 

Θὅ0Β.; οἵ, Ρ. 1, 98 -- εὐεαχέα ΗΓ. [|| ἀρετῆς ΠΟΙΡΟΌΧΔΘΔΛ -“-- ἀρετὰς 
[ΟἹΕΕΤΜΕΥΥΊΖ [αα’ τ. τ.] ΑΙ. Βο.Ἐ {{|15 κιννύραν (ρα Μὴ ΟΕΙΝΔΘΑ --- 
κινύραν ΟΙΕΕΙΟἸΙΓΡΙΟΌΥΓΧΊΖ τορος. ΑἹ. Βο. ἢ [10 φῆμαι Ὁ [| ὁ ἢ -- 
δ. Οῇ Ο. ΧΙ͂Υ, 19 || Ὁ- χαίτας ΟΘΕΕΟΙΜΠΡΟΒΌΥΧΖΔΘΛα' Βο." 
Οχ. Ηγ.; --- χαίτα α ΑΙ. (ΜοβοἘ.) --- χαῖτα ΒΙ. ὅτι. Ηγ.2 || ἐφίλησ᾽ 

ΟΡΕΕΘΟΙΓΜΡΟΙΕΙΟΥΥΧΥΥΖΔΘΛαΊΡβΊΘ' ΔΑ". ὅν. Ηἰ. --- ἐφίλασ᾽ α[ε] 
ΑΙ. (Μοβομ.) Βο.Ἐ Βα. {| 11 κτῖλον Ὁ (ς. 5]. σύντροφον καὶ συνήϑη 6 8568. 
ει.) [ -δίτης Χ [|ἠΧχαάριν ἘΝΕ, [|| ποῖτινος  --- ποί τινος ΟΕς Ῥν. 
Ην. ΕΥ. --- πότ τινος βοιϊρϑὶ 6 56ῃ, --- ποίτινος ΟΕ Ε ΟἸΙΠΜΠΡΌΧΖΔΘΛ 
αα.9] ΑΙ. Βο.Ἐ Βά. Οχ. (οαπι ὅομ. Υοῦ. οὐ Ηθο.) --- ποίνιμος ὅνΡ. ϑῖη. Βε. 
Ηπι. Βῦ." --- Ῥαγάρν. 50}. γοῦ. οὐ Εθο. (εὑ ρ]. ΠΕ) ἀμειπτική --- 6]. Υ» 
ἀνταμειπτικχή --- 9]. Οἱ ἀντιδεκτική --- ΚΥ. τίμιον οοπηϊ. [{ -να] νη 6,6, {} 
18 δὲ ὦ ΕΠ -- οι. δ᾽ ὦ Δ [Π δῖινομ. ἘΠῚ [|| -νειε] νου Χα -- νου Ζ [|| 

19 ἀμηχ. Χ Βο. --- - ἀχ. α -- ἀμαχ. [ΟἹΘΕΕΟΙΜΡΊΟΟΥΖΘΑ εἰς. Οχ. ἢ 
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20 διὰ τεὰν δύναμιν δρακεῖσ᾽ ἀσφαλές. 
ϑεῶν δ᾽ ἐφετμαῖς ᾿Ιξίονωα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 40 

3 7 -» 

λέγειν ἐν πτερόεντι τροχῷ 
παντᾷ κυλινδόμενον᾽ 

τὸν εὐεργέταν ὠγαναῖς ἀμοιβαῖς ἐπουιχιομένους τίνεσϑαι. 
Ϊ 

Στρ. β. 
5 ᾿ " 3 , κ ι Ζ΄Ν 

25 ἐμαϑὲ δὲ σαφές. εὐμενέσσι γὰρ παρὰ ΚΚρονίδαις 45 
Α ς ᾿ 7 κ 3 ε ,ὔ Μἤ 

γλυκὺν ἑλῶν βίοτον, μωώκρὸον οὖχ, ὕπεμεινεν ολίθον, μαι-- 
νομένωις φρασὶν 

Ἥρας ὅτ᾽ ἐράσσωτο, τὰν Διὸς εὐναὶ λώχιον 50 
“ 3 5 ε 

πολυγαϑέες" ἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀξάταν ὑπεράφανον 

ὦρσεν: τάχα δὲ παϑὼν ἐοικότ᾽ ἀνὴρ 

20 δρακοῦσ᾽ ἘΈ 5.7, - δρακόε Ὑ --- δρακοῖσ᾽ γν ΧΥΥΖ (Λ5.9) α (Ηγ.) 
᾿ ϑρακεῖσ᾽ [ΟἹΡῈ;Ἐ}ΕΡΕΘ ΓΜΡΊΟΙ. γε [ΔΊΘΛε[αΊ ΑΙ. ΒΟ." Βα. ΗΣ.3Ὲ -- 
δραμεῖσ᾽ Ξ΄ Οχ. Ηγ. --- 5]. Ὁ ϑεασαμένη 5]. Ὁ βλέπουσα [| -λῶς ῬρΖπαςο ΑΙ. 

(Μοβο.) --- λές [Ο]0 Ὲ.Ε ΟΜ ΠΥ ΧΖΙΔΊΘΛΙΑΊΘ' Ἐο. (ο]. Ζ ἐλεύϑε- 
ρον) []| 2] 5 τ Ε' {{ 232 ἐν πετρόεντι Βο." --- εὐπτερόεντι Ν -- ἐν πυ- 
ρίονι ς --- ἐν πυρόεντι α (Ηγ.) --- ἐν πτερόεντι Τ6}]. 5π|.Ἐ (οαπὶ 56}.) || 
παντᾷ Ζ --α παντὰ τε}]. [0 -δούμενον ἘΞ [|ἴ 24 - βαῖσι Ὁ [{ ἐπερχομένους 

αν ΟΡ ΧΥΥΖας (Μο5.}}.) {|| 25 ἔμαϑεν ΘΠΕΘΙΥΖΥΔΘΛΑ --- ἔμαϑε [6] 
ἘΚΓΡΕΊΟΟ.Χ α[α’ τ. γ.1 ΑΙ. Βο.Σ [{Ο-νέσε ΟἸΔΠΡΟΘΗ, ΑΙ. Βο.Ἐ --- νέσσι 
τε]. Οχ.Ἐ || 26 ἐλὼν Ο -- ελὼν Υ͂ --- ᾿ἑλὼν Ζ. -- ἕλων 1 [|| δ᾽ οὐχ᾽ 
ἘΡΟΗ -- γ᾽ οὐχ α[ε]4 ΑἹ. (Μο5.}.) ὅπι. Οχ.Σ --- οὐχ [ΟἹ ΕΑ. [ΕἸΘΤΠΜΡῚ 

ΟΥΥΥΥΧΥΓΥ]ΖΔΘΛΙαΊβ' Βο. Βά. Ημπ. Βὺ. {|| φρασὶν ΟΕ αΑ ΠΑΥ͂ 
ΥΥΥΔΘΛα' 1β’ (ὅπ...) Οχ. Ηγ.: πὶ. Βύ.Σ --- φρεσὶν ΟΡ ἘΞ ΕαΡ]Ρ [ΠΡΟΗ 
ὈΧΖαάα'ε ΑἹ. Βο. Β6. Ην.3 [{{ωηΣ21 ἐράσατο Ο[Υ]ο69' Βο.» --- ἐράσσατο 
τ6}}, Οχ.Ἐ [| 2754. λάχοντο πολ. ΟΡ ῬΩ -- λάχον τολ. αρο --- λάχον 
πολ. ΟΠΕ ΕἼΘ 3. οίο. [ὃνοῖθα λάχον ὑβῆιθ δὰ ὑπεράφανον οπιῖββα ἴῃ ΝΜ 
|| 28 - ϑέος Προ ΕΘ Δ ΠΡΟΒΌΥΥΖΔΘΛα' β΄ (πὶ Ῥ οὑπὶ ρ]. ϑαυμαστοὺ διός) 

- ϑέες ΟΠ. αροΎΧΎα Αἱ. Βο.  --- ῥ. π᾿ 6. [νιν οπίποβ [[ ἐς ΟΕ, 6 
ΡΉΘΟΥ ΧΖΔΘλΛα ΑἹ. Βο: Ἐ Βά, --- ἐπ᾿ ΒΕῈ -- εἰς (ε3 ἢ, 5) [α«' 1 
ὅ1η. Οχ. (ἢ 56}. εἰς) --- Αἀᾶθ πος εἰς δᾶ Ο.1, 48 (β6α οἵ, οἔίατα Μείν.). 

Ἐδί ἐς ῥγὸ εἰς ἴπ τηβ8, Ν. Υ͂, 11. (εἴ. Ο. Χ, 87. Ῥ. ΠΙ,11) {|| |ἄταν (ες -- 
ἀάταν Β6. Ηγ.3 ΤῊ. --- αὐνάταν Ὕ -- ἀνάτην ἴϊξομ. -- ἀνάταν Θ -- ἀν- 

αὐυάταν ΛΕ. εὐάταν Ἐ,,2 -- ἀυάταν ΟΡ ΘΕῈ, :[ἘἸΘΙΓΡΊΟΓΕΙΌΥ .ΧΖΔ 

γεος. ΑἹ]. Βο.Ἐ ΒΟ." (οαπὶ ὅ0ῃ. οί. οὐ 9.) [| ὑπερφίαλον ΟΥ̓ΥΥΧΥΥΖ 
-- ὑπεράφανον ΠΕΓ[ΕἼΘ. ΠΤΡΕ]ΟΓΠΙΔΘῚΔΛ τορος. ΑἹ. ΒΟ. (θα Β.ἢ, ΤΠ [α΄ στη.7) 
11: 29 -σε. α --- σεν. [0] ΜΙΥΧΊΥΖ τορος. Οχ. --- σε ΘΕΕΡΙΟΘΗΠΔΘ 
Λ ΑΙ. Βο.ἕ 
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40 ἐξαίρετον ἕλε μόχ,ϑον. αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι 55 

φερέπονοι τελέϑοντι᾽ τὸ μὲν ἥρως ὅτι 

ἐμφύλιον αἷμα πρώτιστος οὐκ ὥτερ τέχνας ἐπέμιξε 

Ονωτοῖς" 

᾿Ἄντ. . 
- 7 Μἷ “ ᾿ Α 

ὅτι τε μεγαλοκχευσέεσσιν εν ποτε ϑαλώμοις 6ο 
λ “ἷῇ 2 “» ᾿ Χ ; 3 

Διὸς ἄκοιτιν ἐπειρῶτο. χρὴ δὲ κατ᾽ αὐτὸν αἰεὶ παντὸς 
Ἐν ύω 7 

δρῶν μέτρον. 
2 ᾿ Χ “ 3 7 ἌΡ Ά, 7] 35 εὐναὶ δὲ παρώτροποι ἐς κωχότωτ᾽ ἀνσρδαν 65 

“ ) 3, ᾿ ἔβαλον, ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽ " ἐπεὶ νεφέλᾳ παρελέξατο, 
“ Χ ,ὔ ").. ἬΝ Δ 

ψεῦδος γλυκὺ μεϑέπων, ἀἰϊδρις ἀνήρ᾽ 
5. ε 3 εἶδος γὰρ ὑπεροχωτώτᾳ πρέπεν Οὐρανίδα το 

,ὔ ͵ ῳ ’ 5 ἂῃ ,ὔ 
ϑυγατέρι Κρόνου" ἄντε δόλον αὐτῷ ϑέσαν 

" ͵ “ Α ͵ 

40 Ζηνὸς παλάμαι, καλὸν πῆμα. τὸν δὲ τετρώκναμον 
ἊΨ , 

ἔπραξε δεσμόν, 

90 ἔχε ΠΜΥ͂ΔΘΛ -- ἔσχε ΟΕ Ο.ΡΟΆΌΥ Υ ΧΥΖα’ Βο." Βα. -- 
ἕλε ὦ ΑἹ. (Μοβ.}.) ὅπ. Οχ.Ἐ -- ἔσχεν ΟΡ. Οὗ, Ο.1, ὅθ εἐ Υ, 16 ||] ἀμβλ. 
7ις -- ἀμπλ, Ινο οὖ γ6]1. αὖ νἱἀρίανῦ οἵηπθ8 Οἵ δᾶ Ὁ. ΥἹΙ, 25, [ωῳ3] τὸ 

μὲν] μέγας Ηι. {{ΌΟ3154ᾳ. ὅτι τ ΟΡ ΕΕΟ.ΠΜΡΙΘΕΟΥΓΥΥΥΧΖΙΔΘΊΛα' 
ΑΙ. Βο. Ηΐ. -- ὅϑην α (Μοβ.}.) -- ὅτ᾽ 1 --- ὅτι γε Ῥν. Β6. (πια16) --- 

ὅτι (οπι. τ΄) Ηπῃὰ, Βῦ." [|| 38 τε] δὲ Βο. [[- ϑέεσιν ΟΝ --- ϑέσσιν 10Λ 
| 34 καϑ᾽ ἑαυτὸν ΕΡΟΌ.ΔΘΛ --- καϑ᾽ αὑτὸν ΟΡ. ΠΕ. ΘΟ ΠΜΠΒΥ ΧΥ Ζαα΄ 

ΑΙ. Βο." --- καϑ᾽ αὐτὸν (ες --- κατ᾽ αὐτὸν ΤῊ. Βῦ.2Ἑ Ι 395 εὐναὶ ΑΥ Ι 

κακότητ ΟΝΡΟΘΕΥΧΥΖα -- κακότατ ΠΕΓ[Ε]ΟΘΙΠΠ[ΔΊΘΛ[ΑΊ ΑΙ. Βο." Ι! 

ἀϑρόαν ΟἹ Π[ΕΕἸΟΘΙΓΜΠΟΥ ΧΙΥ]Ζ᾽[ΔΛΊΘα[αἼ ΑἹ. Βο." --- ἀϑρόως ΡΩΖΞ --- 
ἀϑρόω (5 --- ὀρϑᾶν ΟΥἹ (ν. 1. ἴπ 56. ΤΠ; δἰ ,»ἔνιοι“ ἔτ, ὄρϑιον 8. ὀρϑίαν 
Ιορογαμ) [|ἴ 30 ἔβαλλον Δ [{ ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ᾽ ΟἹ ΠΕΕΟΘΗΙΚΡΟΌΥΧ 
ΥΖΔΘλΛαα’ [τ6}1.] ΑἸ. Βο.Ἐ --- ποτὲ κι τ. ἵ. ΟΌΝ --- ποτὶ κ. τ. ἱκόντ᾽ ΒΕ 
((οβϑέ Β6.) ἱπίογραποίομθιι πογᾶνὶ; τὸν οβί ρῖὸ ὃν [|| ἐπὶ 6 ἃ - ἐπεὶ Τ6]]. 

Οἵ, Μοίν. -- Ῥ.- ἢ. 6. [| νεφέλα (14. Θ5ὺ ποιῃ. ρύόρυ.) Οἱ --- νεφέλα(ᾳ) ΥΕ]]. 
1. 38 -νίώα ΑΙ. Βο." [62] --- νίᾳ Με." --- νίαν Ο ἢ Μὰ --- νεῶν ΟΜ» -- νιᾶν 

ΘΕΘΠΡΟΓΕΙΠΥΥΥΧΥΥ ΖΔΘΛαία β΄ 8’ Ημ. Βό,Ἐ --- δα γϑροβαὶ (6 θῇ. τῇ 
ὑπερεχούσῃ τοῦ οὐρανίου Ἰζρόνου ϑυγατρί) [| 39 ἄντε Ἐ1ΓΡ ΒαΊ ΑΙ. Βο:Ἐ -- 

τάν τε ΟΜΥΧΥΖα -- ἂν ποτε ΠΘ (πῃ Θ τάν βαρ) --- ὧν ποτε ΟἸΟΌ.ΔΛ 

-- ἄν γε Ρκ. (Ηγ.) Β6. --- ἔπ. ἄν ποτε δόλον νιν ϑέσαν ἢ (Βα. 1, 290) αὖ ὅ6Π. 
ἥντινα Παθοὺ βῖπθ ποτε [| αὐτῶ Ν [| 40 ζηνὸς] διὸς Μ [| τετράκναμον ΟΠΊΠ68 
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Ἐπ. β. 
ε “ὃ .» »" 5» 5 ’ , κ κ 

ἐὸν ὄλεθρον δγ " ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι γυιοπέδαις πεσὼν τὰν 
Ι 5. δ) 5᾿΄., ἃ 7, 

πολύκοινον ἀνδέξωτ᾽ ἀγγελίαν. 175 
3 ᾽ ͵ ε 

ἄνευ κοι Χαρίτων τέχεν γόνον ὑπερφίαλον, 
ἤ ΕῚ ΕἸ ᾿ ἣ ἈΝ 5 Ὁ "»" 

μόνα καὶ μόνον, οὐτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφορον οὐτ᾽ ἐν ϑεῶν 
’ 

νομοις" 
“ , ε 

τὸν ὀνύμαξε τράφοισα Κένταυρον, ὃς ἱ 
, ,7ὔ 

4ς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμίγνυτ᾽ ἐν Παλίου ὃς 
"»" 3. ἢ Ἁ 

σφυροῖς, ἔκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς 
, ᾿ 

ϑαυμαάστος, ἀμφοτεροις 
ε “ “ Α “ Ἀ ͵ ᾿ » ο 

ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ μωτροϑεν μὲν κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερϑε 
7 

πατρος. 

Ἁ . ἘΣ ἢ ΄Ν , δι ον - ͵ 

ϑεὸς ἅπαν ἐπὶ ξελπίδεσσι τέκμωρ ἀνύεται, Τρ. Ὑ. 90 
7 Ἁ ἤ 5 ᾿ 7 Α -“"" 

50 ϑεὸς, ὃ καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχε,. καὶ ϑαλαωσσαῖον 
,ὔ 

πωραμείβθεται 

4] ἐὸν οἸμμμεβ [|.6 γ᾽ ἐν ἀφ. ΟΝ --- «ὁ δ᾽ ἐν ἀφ. Β --. ὅ δ᾽ ἐν δ᾽ 
ἀφ. Ε' -- γ᾽ ἐν δ᾽ ἀφ. ΟἹΡΟΖΘΛα’ Βο. -- δγ᾽ ἐν. δ᾽ ἀφ. Υ ΑΙ. 
-- γ᾽. ἐν δ᾽ ἀφ. α Ορ." (ἐν δ᾽ ἀφ. ᾿ηϊϊαπι Ἰοπητηδεῖβ ἴθ ΕΟΥ͂ Ηο. εἴς) 
--ὀ δγ᾽" ἐν δ᾽ ἀφ. Ηγ. ΒΕ. --- ὅγ᾽" ἐν δ᾽ ἀφ, Βῦ.Ἐ [| ἀφύκτοις Ὁ, ] 
- πέδαισι ΟΜΥΧΥΖ (αίδεσι) [!} ἀνεδέξατ᾽ νοίί. ΤΟΙ. ΤΥοὶ. ΑἹ, Ἐο.Ἐ ΟΧ. 

Βα. (πῖΪ ῳ δίξαε᾽ -- ἴῃ Θ΄ οἱ. νοχ) οππὶ ΒΟΉ, --- ἀνδέξατ᾽ αο (Μοεοὶ.) 
581. Ηπ).3 Βὺ.Ἐ --- ἀνεδείξατ᾽ Βο. --- ἀνδείξατ᾽ ΜίβοΒ, Ηπι.1 Ης. [| 482) ἄνευ 

οἱ ΟΠΡΕΙΘΙΚΜΟΥ. ΘΛαβ' πὶ. Βὺ.Ἐ (ΑΥβίδγοιι. --- ἄνευ δέ οἱ ΤΧΧ 

ΥΥΖα Α.ΙΙ. --- ἄνευ δ᾽ οἱ ΡΟΒ Βο:Ἐ Αν. [| τέκε α -- τέκεν ΘΕΙΒΊΥΧΥ 

Ζαϊῖα" ΑἹ. Ηπι. Βὺ." --- τέκε ΟἸΓΜΠΡΟΤΙΘΊΔ Ἠδ. {48 ἀνδράσι ΠΕ ΕῚ 

ΑἸΠΙΠΡΕΊΟΥΓΔΘΊΛΔα[αἼ ΑΙ. Ηο.Ἐ --- ἀνθρώποισι ΟΜΥΥΥΧΥΥΖ [{{ νόμοις] 
νομοῖς Δ Ην. [| 44 ὀνύμαζε ΟΕΙΜΗΘ -- ὀνύμαξε ΠΙαΡΙΟΌΥΧΥΖΙΔΛΊ 
αἴα" ΑΙ. Βι.Ἐ -- ὀνύμαξεν κο. ΟΡ. {{ωτραφοῖσα α ΑἹ. (Μοκο}.) [ 45 ἵπ- 

ποις Ἐ.ΓΘ -- ἴπποισι Οκς [{ ἐν] ἀν ἀρυᾶ Θαϊοηῦπι [| 406 ἐγένετο ΕΒ |]} 
στρατοὶ Υ [Ϊϊἐ 47 ρμοβὲ (ποη δηΐθ)ὴ ἀμφοτέροις ἀϊδί. α΄ (Ττῖο1.) ο. Βε. Με. 

-- δηΐθ (ῃοη ροβί) 14. Ζα ΑἹ. (Μοβοβ.) Ορ. δι. ρϊασαὶ αὐ ΟΕΟΥ͂ΤΙΘ 
πθιίγὰ ραγίο ἀἰβίησαιθε [049 ἅπαν] πᾶν Αν. ραοββίπιθ; υἱᾷᾶο Βῦ, ἀ6 Οὐῇβὶ 
8. 80. {{ ἐπ᾿ ἐλπ. Αν. ΗἙς. παῖ [| τέχμωρ ΟΝ --- τέχμαιρ᾽ Υ || 50 καὶ 

οπι, ἴῃ Ὁ [{ -τ᾽ αἰητὸν α ΑἹ. (ΜόοΞ(}.) 8ὅπι. --- τ᾿ ἀετὸν ΓΥΥ --- τ᾽ αἰε- 
τὸν [Ο]ἹΠΕ [ΕἸ ΙΓΜΡΊΟΙΕ]ΌΥ.ΧΥΖΔΘΛΙαΊ πο. Ἐ Οχ. Ηπι, Βῦ,Ἐ -- τὰ 
ἀετὸν Ἠγ. [{κέχεν Ην. 
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“ “ “ » 

δελφῖνα, καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ ἔἐκώμιψε βροτῶν, ος 
ἘΝ δὴ τ λα “ Ἰλ ΓΜΗΜΕ ἃ δὲ ι ἑτέροισι δὲ κῦδος ὠγήρωον παρεδωκ᾽. ἔμε δὲ χρεῶν 

͵ ἤ Ά " νι 
φεύγειν δάκος ἀδινὸν κοκαγοριον. 
Ὁ Ν ΦΥῊΝ .οἋ ᾿ ͵ δε ἃ 3 ἢ» 

εἶδον γὰρ εχὼς εὧν τὼ πολλ ἐν ἀμωχανιᾳ 
᾿ 2 " 5) 

55 ψογερον ᾿Αρχίλοχιον βαρυλογοις εχ, ϑεσιν τοο 
Ι κ- ᾿ ͵ “ ,ὔ 

πιαινομενον᾽ τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ ποτμου σοφίας, 
,“ὕ 

ἄριστον. 

Αντ. γ. 

τὺ δὲ σάφα νιν ἔχεις, ἐλευϑέρᾳ φρενὶ πεπαρεῖν, τος 

πρύτανι κύριε πολλῶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρα- 

ταῦ. “Εἰ. δα. Τὶς 

51 τινὰ ὈΠΕΟΙΚΜΡΟΒΒΌΔΘΛ -- τίν᾽ ΟΥ̓ΓΧΊΧΥΖαα' ΑΙ. Βο.Ἐ --- 
τιν᾽ Βὸ.Ἐ [{ ἔχαμψε ΘΠΕΓΕἸΘΓΜΠΡΟΕΒΥΓΧΊΧΥΖα ΑΙ. Βο." --- ἔκαμψεν 

Κα’ Ηπ). (αὶ μοῦ ν δηΐθ βρ. ῬγΟπαηοἰδι! μ᾽ ἅϊο1) Αν.. --- ἔχναμψε ΟἿ ---- 

ἔχναψε ΙΔ --- ὄκναψε ΘΛ {{ 582 ἑτάροισι ΥΧΧΎα --- ἑτέροισιν Ἢ - - ἕτέροισι 
ΟΠΙΓΕΕῚΘΙΓΜΓΡΊΘΙΒΙΒΌΖΔΛΙαΊ ΑἹ. Εο. ἘΞ [| παρέδωκε δ᾽ ἐμὲ ΕΒ, --- παρέ- 

δωκεν. ἐμὲ (δς --- Οἔ, δά Μεοῖγ. [ώῳ53 δᾶκος ΟΝ [{ καχηγοριὰν ὈΠΕΘΊΚ 

ΜΡΟΕΒΙΠΖαΘ Λαα’ β΄ -- ἰ4. (ἰαν) Δ --- 14, (ιὧν) 1 ---- κακαγοριὰν ΟὟ Ηπι.1 
Βῦ,Ἐ (οατα 56. ἴῃ Βο. ὑδὶ εβὲ τὰς κακαγορίας) --- χακαγορίαν Υ ΑἹ. Βο. 
Βνι. --- κακαγορέαν ΟΡ. 81. Ανὰ. Ηπι.3 (απ ὅομ, 1] ἈΡ] οβύ τὴν κακηγορίαν) 

- κακουργιὰν ΧΧΥΥΖ ΟΥ̓ Ο.1, ὅ8. {{ 54 ἐχὰς (.. Ι| ταπολλ᾽ ΟΡΔ Βύ,2Ὲ 

- τὰ πολλ᾽ γα -- τὰ πόλλ᾽ το]. Ι ἀμηχ. ΟΕΜΟΥΧΥΖΘ -τ μαχ. ἢ 

-- ἀμαχ. ἘςΦΓ6]ΠῸ το]. || 85 βραχυλόγοις (δεῖν. ὅογπι.) {} βαρυλόγοις ὦ 
[α΄ γ6}]. γ666.] ΑΙ. Βο," -- οἱσι Μ --- οιἱσεινΝ ΟΘΕΟΙΡΟΘΗΌΥΧΖΔΘΛ 
ἔχϑεσιν α[α' γ. γ.] ΑἹ. Με. --- ἔχϑεσι νοι, Ὑποιῃ, Βο,Ἐ --- ἔπεσιν (νυ. 1. 

Π ἴῃ ὅθι. ει.) [|| 56. πότμου, σοφίας ἀριστον. ὩΟΡΊΠα"}7 -Βδὶ ἜΚ: Βρ. 
(0. ποη οϑὺ ἴῃ ϑο 0 1118. ΠΙδὶ {Ὁ, ἴπ Βοοα πο σοιητηδίθ ῥ. 821, 8. αὐἱ ἢ οὕτως 
γϑοίθ ρυδοῆριεαν ἴῃ ΓΠ) --- πότμου σοφίας, ἀριστον. [ἘΠ ἯΡΘΥα ΑΙ. Βο.Ἐ (οαπὶ 
568. νοῦ, οὐ θο. Ὑτῖ01.) Ηπι. --- 5ἰπο ἀϊϑύ, ΟἸΥΧΖΘΛ Ὁ]. ὅν. -- πότμου, 
σοφίας ἀωτος. (Βρ. 1) --- πότμος σοφίας ἄριστος. Ηϊ. -- ὅοι. Υ᾽ οἰ. ορύϊμϊ τὸ 
πλουτεῖν σοφίας ἱαπραηῦ οαπὶ πα, [|| 57 Β τυΐβιιβ ἱποῖριῇ [|[ σάφα] τάχα 
Μ [|] νιν] νυν 156. --- νῦν Μ [| πεπορεῖν ΟΡ ΞΧΧΕΥΥΒας (Μοβοι.) Ρο. 
Βα, ὅν, Βρ, ΗΥΞΞ --- πεπαρεῖν ΒΙΟΠ ΕΓ[ΕἼΘΑ ΗΠΓΜΡΊΟΓΒΙΒΌΥ Ἐ[Υ]ΧΊΥ: 
ΖΙΔΊΞΛαΊβ' 5Ί ΑΙ. Βο.δ Βῦ,Ἐ (οατι ὅ6ῃ. 6.) [| 58 ἱπίον. πρύτανι εὐ κύ- 
ριε αἰδυϊπούατη δῦ ἴῃ (ἴ]α ΑἹ. 5.."Ἐ --- ποη ἀϊδί. ἴὰ ΒΗΕΟΘΊΥΖΘΛ [4}.] Βο.»" 
Βῦ.Ἐ || πολὰν Η -- πολλὼν ΠΠ, [{ μὰν α[6] ΑΙ. (Μοβ6}.) ὅπ." --- μὲν 
ΒΟΒΕΟΘΙΓΜΓΡΙΟΓ[ΒΙΟΥΧΥΥ ΖΙ[ΔΊΘΛα β' Βο." Ηπι, Βὺ,Ἐ || ἐυστ. ΧΥΖ 
ἀγυιῶν ἸΧΧΥΥΖ - - ἂν τεῖ!. (εἰ 9) 



- ὃ οἷ Ψν» 

[54 ΠΥΘΙΟΝΙ͂ΚΑῚ Β΄. 

ἦ δὴ κτεάτεσσι τε καὶ περὶ τιμᾷ λέγει το 
6ο ὃ ἕτερόν τιν᾽ ἀν Ἑλλάδα τῶν πάροιδε γενέσϑαι ὑ ὑπέρτερον, 

χιαῦνω πραπίδι παλαιμονεῖ κχενεᾷ. 

εὐανϑέω δ᾽ ἀνωθάσομαι στόλον ἀμφ᾽ ἀρετῷ 
χελαδέων. νεότωτι μὲν ἀρήγει ϑράσος τὰς 
δεινῶν πολέμων" ὅϑεν φαμὶ καὶ σὲ τὰν ἀπείρονα δόξαν 

εὑρεῖν, 

Ἐπ. γ. 
6 ᾿ ν Ε ε 7 " ὃ ͵ ι δ᾽ 5 
5 τῶ μὲν ἐν ἱπποσδαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὼ δ᾽ ἐν 

͵ 7 
πεζομώχιαισι" βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι τ: 

7 3 , " ͵ ͵ 
ἀκίνδυνον ἐμοὶ εέπος σὲ ποτὶ πάντα λόγον 
5 -»" ,ὔ -͵ ͵ 

ἐπαινεῖν παρέχιοντι. χαῖρε. τῦδε μὲν κατὰ Φοίνισσαν 
ὧ ᾿ 
ἐμπολῶν 125 

᾽ ε ᾿ “ τς} , 

μέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἄλος πεμπεται" 

59 ἡδὴ οπι, ΕΠ, --- παθεπί ἤδη τ0}}. (ὁὲ Ε.) [{ὺ χτεάτεσσί Β.ΠΕΓΕῸ] 
ΠΠΚ|ΡΕ]ΟΘΌΓΔΊΘΛΙαβΊ Βο." --- χτεάντεσσί ΑΙ. --- χτεάνοισι ΟΝΥΎΥΧ 
ΧΧΥΥΖαά ΟἿ δα Ο. Υ͂, 24 [{ 60 τῶν] τὰν ὙΥ͂ 5Ξ01ὺ5 |} πάροϑε Χα (νἱ4ο 
αἃ Μοίγ.) --- πάροιϑεν 6 --- ,πάροιϑε 16}}. (εὐ ΧΡῚ [{ 6] χαῦνα (9) --- 
χαύνα(ᾳ) ΕΙΩΘΛ τοὶ]. ||} κενεά 1 Ῥυ. Ηπι. (ςο]δίο Ο. Χ, 93) Βῦ." --- κε- 

νεα(ᾳ) ΒΟΕΒΟΙΜΡΙΦΗΌΥΧΥΖΙΔΊΘΛαα' [τ΄ 1 ΑΙ. Βο. --- κενειὰ Ὦ (οἴ. 

δᾶ Ο. 11, 65) --- Βοβαίαϊ χενεᾷ δ βουϊρβὶ χαῦνα (οοἸ]αίο Ν, 1], 45) απαπι- 
ααδιη ὅθ. οἱ χαύνᾳ οὐ κενεᾷ ἰϑρὶ:. [[Οθ2 εὐανϑεῖ στόλω ἰπίογ ϑομο α ἴῃ 

ΠΠ, αδἱ Β Βο. εὐανϑῆῇ στόλον (321, 29) [[ -βοάσ, Χε -- βάσσ. 7,13 -- 
βήσ. Μ -- βάσ. τοῖ]. (εὲ ΧΡὺῚ {64 τὰν] τὴν ΟὉ {{ 68 ἐν οι. Εὶ Ι! 

-σόοισιν ΌΥ͂Ξ --- σόεσιν Ο --- σόαισιν ΒΟΌ εἰς. (ὁ 7.1) [| ἀνδράσι ΒΟ 

Ὁ εἴς. (οτηπ88 τη88.) Α1. Ηο.Ἐ --- ἄνδρεσσι Ηπι. Βὸ. (οἵ, Ρ, Υ, 60 --Ξ 68) |}} 
-χαις Βο.ἢ -- χαισι ΒΟ ΒΕΓΕἸΘΗΙΠΠΑἸΚΙΡΊΩΓΒΙΒΌ (269) ΖΙΔΊΘΛΙα’β΄ 91 

ὅπι.Ἐ --- χοισι ΟἸΡΜΥΝΧΧΥΎΥΑας |] -τεροι ΟΝ ΟΝ --- τεραι το}]. (6ἐ ΟὉ) 
166 ἐμοὶ] ἐμὸν Βὶ (νυ. 1. τιοπιογαΐα ἴῃ ὅ0ἢ. Βθ0. εὕρηται καὶ ἐμόν) [[ ποτὶ 

πάντα ΒΟΘΕΙΕἸΔΘΗΠΚΙΠΡΟΒΒΌΥ ΥΥΧΧΧΥΥΖΔΘΛ (ἰὰ α οὐπὶ οἱ. ἁ 

ΒῈΡΤΆ πάντα) Ηο." -- ποτί ρ᾽ ἅπαντα (ποτί ῥα πάντα) ας ΑΙ. (Μοδο}.) ΗΥ. 
-- ποτὶ ἅπαντα α΄ βΊΞΊ (Τιῖο].) ὅδ. Οχ. Ηπι. νυ. (ἰδία τ, ῥτορίου οοη- 
βοῃδιῃ γοοὶ ἅπαντα οἸϊπι ς εὐμ στ ταν τὴ [Ο]ΘΥΆ 11; οἵ. ἊΝ Υ8. 79) --- ποτὶ σὲ 

πάντα Βὺ. -- σὲ ποτὶ πάντα Βρ.13 Ηἱ. --- (τὸ κατὰ πάντων ἐγκωμιάζειν σε 

ΡΑΥΔΡΏγ. 56}.1 --- πρὸς πάντα λόγον ἐπαινεῖν ρᾶγΑΡὮΥ. ὅ0.5 ἴπ Β 5βὰ ἴῃ 

{ΠῚ δηΐθ ἐπαινεῖν Ιορίταν ὥστε, ἴῃ Ηο. σε. --- [π Ηδο. ὅ0ἢ, οὖ ἀρᾷ Οοται. 

ποτὶ (πρὸς) πάντα λόγον [11] 411] βαθρίιβ τορϑυψαγ; Το]. δὰ σε δαΐ 

αὐτάς βηθαπάϊτί ἰαθ6ῖ.) ΤῈ γοοθ λόγος οἵ, δὰ Ο, ΨΠ, 90 5ᾳ. [| 6 τόδε] τότε 
Μ {| θ854ᾳ. πέμπεται τὸ Καστόρειον, σὺν δ᾽ ΤΙ, 



ΡΎΤΗΤΑ ἘΝῚ θῇ 

τὸ Καστόρειον δ᾽ ἐν Αἰολίδεσσι χορδαῖς ϑΘέλων 

7ο ἄθρησον “χάριν, ἑπτακτύπου 

φόρμιγγος ἀντόμενος. ͵ 130 

γένοι᾽ οἷος ἐσσὶ μαϑών. καλός τοι πίθων παρὼ παισὶν αἰεί. 

ΣΤΡ. δ΄. 
ε ε οὰ “ »“" 

καλός" ὃ δὲ Ῥαδάμανθυς εὖ πέπρωγεν, ὅτι φρενῶν 
5 ͵ 3 ΕῚ 7 Ἁ 

ἔλαχε καρπὸν ἀμώμητον, οὐδ᾽ ἀπάταισι ϑυμον τέρπεται 

ἐνδοϑεν" 135 

75. οἷω ψιϑύρων. παλάμαις ἕπετ᾽ αἰεὶ βροτῷ. 

ἄμωχιον κοικὸν ἀμφοτέροις διαιβολιᾶν ὑποφᾶάτιες,Ἠ ι49 

ὀργαῖς ἀτενὲς ἀλωπέχων ἴκελοι. 

00 ϑέλων ογηπθ8 τη88. ΑἹ. Βο." Βρ. --- ἑκὼν Βῦ." (ραγάρῃγ. 561. ἴπ- 
τογρυοίατηθηΐατι ἑκὼν παροῦ, ἰάθπι οϑὺ ἴπ βῆ. ΕἼ ἡγοὺυν ἑκων) --- ο]. Οἱ ὀρε- 

γόμενος -- ϑέλων ραγάρῃγ. Ὁ (αοτμι.) --- ϑέλων καὶ ἀποδεχόμενος ὅ6., Εθο. 
ΟΥ αἃ Ο. 11,97 {110 ἀϑρησον] καὶ κροῦσον 4]. Ο [{|Ο Ροβὺ χάριν ῬΙθπο ἰδ. 
ΒΙ (οὰπι 5681) [{0ὄ 7] ἀντώμενος ΠΠΕΘΗΙΚΡΟΒΌΔΘΛ - ἀντόμενος Β[6] 
ΕΙΜΕΥΧΊΧΧΙΥΊΖαα’ [τ. γ.1 (π᾿ ἜΤ]Ο]. οὐτα 6]. διὰ τὸ μέτρον) [ 12. γένοιο 
δ᾽ ΒΟΡΘΡΕΒΟΘΗΠΜΡΟΆΒΌΥ.ΥΧΥΖΡροΔΘ.Λασίϑ' 9 ροῦαβ οὴ ΑἹ. Εο." --- 
γένοι δ᾽ ΒΧΥΖδβςο -- γενοὺ δ᾽ ΜΙ. --- γένοι᾽ α'β' (67 ροϊϊι8 9) (ΤΊῖο1.) 
δ." [} οἷος ἐσσι ἘΘΉΪΡΕ - οἷος ἐσσι ΠῈ --- οἷος ἐσσὶ Β6Ιρο οἵο. Ι! 

καλός τοι τ88. ΑἹ. πο." 51. Βύ. 3. (σατὰ Ἰοτηπηαΐα ΤΥΟ πἴδηϊ ϑ ΠΟΙ : 

οὐσηααθ ΘἍ]6ΠῸ ἄα τι5. ραγί. 1, 22) --- καλός τις (Πο6 6586 ἴῃ 39'΄ Οχχ. γοίοσαην; 

ΘρΡῸ ἴῃ ΠᾺΠῸ τη8. ἴηνρηΐ) 8.,2} (Ηγ.) Βῦ.1 --- καλῶς τις ΒΙΠ, - καλός" 
καὶ Ηἰ. [{| πίϑων οπηη68 --- πίθηκος ααἰοη. [|| ἀεὲ (ἀεύῦ ΒΕ, ΕΟΉΠΤΚΙΜΠΡ 

οῦδΔΘΛ Βο." -- αἰεὶ (αἰεῦ [ΟἹΠΘΕΓΒΙΥ ΧΧ ΧΥΖαα' [ν. ν.] ΑἹ. δ.Ἐ-. 
εἴη τη. [{ αἰδποϊοποπι ροβῦ (ποη δη16) αἰεί ροβαϊ σατη Βα΄ οὐ σὰπη Οα]οπο; 
αἰϑμοιο δηΐο αἰεί πθο ἴῃ 1110 βουῖρίο 66 ἰπ οα1|5 ἀηΐθ ὅτη. ΓΘ ρου [1 Ι 14 ἃ ἀμώ- 

μητον (ἀμωμητὸν, Ὁ) τι88. ΑἹ. Βο." Βὺ.Ἐ (ουπι 50Ε. Ὁ οἵς. χοᾶ ομΐβϑιαπι οϑὺ 
ἴῃ Β) -- ἀμωμήτων Ὁ. Ηγ.2 {{| 15 αἰεὶ] ἀεὶ Β, [{| βροτῶν πι85. Α]. Εο.Ἐ Τὰ. 

Κυ. Βρ.32 (οὰπ ὅ.ῃ. Μ᾽ εῖ. αὐ νἱἀρίαγ) --- βροτῷ ΗᾺ, Βῦ." ὅιν. Ηι. Οἵ, Ο.1, 
100 [| 10 διαβολιὰν τη85. ΑΙ. Βο." -- κακαγοριᾶν Αγ. -- διαιβολιὰν Βρ.3 
Ηῖ. (Βα. δοηίοεὺ ὙΠΘΟρΊ. 824) Οὐ, δὰ Μοίν. [|ἕ ὑποφάντιες Ἐ᾿ ἢ (ἃ φαίνω, 
γϑοῖρ ὅ) Βρ.1 -- ἀποφάτιες  -- ὑποφάτιες ΟἸΏΠΟΒ 161]. τη858. (οτπὶ ὅ6Πι. Υ͂ οἵ. 
ἴη ΒΌ Βο. οὐ σαὶ ἘΠ39,) ΑΙ. Βο. Βα.3 (οὗ 1,ο. Ῥαχα]]. 441, υδὶ ὑποφήτιες 

γθοίθ ουπηδύιιπι 6886. Οϑίθηαϊειν ἃ φᾶω, ΠῸΠ ἃ φᾶτις) --- ὑποφάτορες ΒΗ. Ηΐ. 

-- ὑποφαύτιες Βο."-- (ὑποφύστιες Βρ.2) --- 56. Ψεῖ. ἑρμηνευταὶ καὶ διά- 

βολοι παρὰ τὸ φατίζειν καὶ λέγειν -- 6}. Ἐ' ὑποφάσεις, διδάσκαλοι --- Εἰ. α’ 
ὑποβολεῖς διαβολιῶν [| 1] ὁρμαῖς Μ || ἅλωπ. ΟἿ  - πεκώῴν ἢ [{ ἕκ. Β. 
ΒΕΒΟΗΙΜΟΟΥΧΥΔΘΛ (α΄ 2) -- ἴκ, ΟῊ ΤΖαα' [τ΄ τ.] ΑΙ. Βο.Ἐ 



κυ σσπππῇὐσ 

τς6 ΠΎΘΙΟΝΙΚΑΙ Β΄. 

κέρδει δέ" τί μάλα τοῦτο κερδαλέον τελέϑει; 
ἅτε γὰρ εἰνώλιον πόνον ὄχιξοισας βαϑὺ τᾷς 

80 σκευᾶς ἑτέρας, ἀβάπτιστός εἶμι, φελλὸς ὡς ὑπὲρ ἕρκος 
ἄλμας. 

»5ΝΊ, " 2 “ 3 3 -»" ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κρωταιὸν ἐν ἀγαθοῖς ᾿Αντ. δ΄. 
͵ [υ͵ κ 7 5 δόλιον ἀστόν" ὅμως μὰν σαίνων ποτὶ πάντας, ἀγὼν πάγχυ 

,ὔ 

διαπλέκει. ἴξο 

18 χερδοῖ Ηὰ. Ηπι. ΤῊ. Βὺ.2ῈἘ -- χκέρδοι Θ᾽ νἱέῖοββ --- κέρδει Υγ6]]. τη85. 

ΑΙ. Βο." Κγ. ΕἾ. (οὔτ Β0Β, ψεοὶ,, οἰδὶ γορα ἀλλὰ ἐν (Βο. καὶ {) ἐν) κέρ- 
δει τοῦτο ποιοῦσιν, εἶτα ἡ ἐπαγωγή ποη ἸΘριηΐαῦ ἴῃ Β) [|ὺὉΟς. κέρδει τε. --- 
Β6. [{ Ῥοβί χέρδει δὲ ἀἰϊδίποιαμη οϑὲ οοχηχηδίθ ἴῃ 1 ΑἹ. Βο." αἰίβαας --- 
οοἸο ἴῃ ΕΖ --- βραίϊο ἰη Ὁ --- βϑιηίθο]οἝ:}] ἰπ ΗΡΧ (οἴ, δὰ Ο. ὙΠ, 97) --- 
ΠΟῊ αἰβῦ, οϑύ ἴῃ ἱ Βρῦθλα [1Π|5486] Βῦ.: (Αβεπθδο τξ αβύπεϊβ ΒοτΆΙ ΙΒ) (Κγ. 

54ι. [{0τί τοῦτο μάλα ΟΟΙΝΥ. ἌὝΧΧΧΥΥΖΟΘ., “--- τί μάλα τοῦτο ΒΙΘΘΕ. ΕἸ 

ΟῊΠΠῚ ἹΚΙΡΕ]ΟΘΤΟΙΓΔΙΘΛαιε]αα β΄ 5] ΑΙ. Βο. (πη Β, οἱ ΑἹ. τι) Ϊ χερ- 
δαλέου Β [|| τελέϑει] . τέ δή οἱ Β 5ο]ι5. [10 λων (ἐνάλιος ἘἸ,) Οπιπο8 
γοίς. οὐ ποτα. ΔΑ]. Βο. Β6. --- εἰνάλιον αα' [τ. γ.] ϑ. Ἐ ΟΥὮ, οδπι νβ. 60 
εὐ δᾶ Ὁ. 11, 06 [|| ὀχοίσας Β Βο." -- ἐχοίσας ΟΟΒΕΞΟΉΠΚΝΡΟΙΓΕῚΣ 
ΥΥΥΧΥΥΖΔΘΛαοα' β΄ ΑἹ. Βὺ." --- ὀχεοίσας Υϑροβαϊ οαπὶ ἀπ, ΟΥ̓, δᾶ Ο. 1], 

68 {{ βαϑὺ οπηποβ (οὔΐαπι Ὦ) ΟΥ̓. δα Ο. Υ͂11, 47 [| βαϑυσκευᾶς ὨΖ --- βαϑυ- 
σχευῆς Ο [|| 80 οπι. φελλὸς ΘΔ ΗΔ 6.1) --- φέλος Τ' --- φελλὸς το]. (οτίαπι 
ΟΡΗΡΘ ν9) [{ ἕρχεος Ορ  ΜΥΥΧΧΥΥΘρΡας Βο; --- ἕλκεος (ες -- ἕλκος 

7Λλες- ἕρκος ΒΟ ΠΕΒΟΙΚΙΡΕΊΟΒΌ.[Δ]ΘΑ Δρο[α«Ἵ ΑἹ. Βο: Ἐ --- εὖρος Ηπι. 

ἱ φφελλὸς ὡς ὑπὲρ ἕρκος ἄλμας. [ΒἸΊΟΕΜΟΙΥ ΥΖΘΛ Ἀν. --- ἰᾶ. (Ξεἃ ὡς.) α' 

Βο.Ἐ ---, φέλλος ὡς ὑπὲρ ἕρκος, ἅλμας. Βι1. Βῦ.» --α φελλὸς ὡς, ὑπὸ ἕρχος 
ἅλμας Ηι. Οὗ, Βα. ἴῃ δα. ΤΧΧΥΙΊΙ, 402, --- πι]]ὰ ἀἶδβε, ἰπ ΠῚ [0 ἄλμας 

ΠΠ 81 ἀδύνατον (οπι. δ᾽) ὅπι. (Βῦ.) --- ἀδύνατον δ᾽ ΟΠ ΠΒΖ (βαρτὰ ἴῃ 

ΕφαΎ ΑΙ. κο:Ἐ -- ἀδύνατα δ᾽ ΒΙΟΒΕῚ ΟΙΜΙΡΕΙ]Ο: ΠΟΥ ΧΧΥΥΔΙΊΘΛ 
αα' β΄ [τ. τῇ Οχκ --- ἀδύνατος (οπι. δ᾽ ἔπος) Ι --- δὲ ομχ. ὅθ }.3 ἴῃ ΒΤ] οἱ 

Θ0Π.1 ἴῃ Ὁ -- μαρθϑηΐύ δὲ ὅ6}.8 ἴῃ Τὶ δὲ 56 }.1 ἴῃ Ηο. οὐ Β (β.}.8 ἴῃ Β ἢο. ποι 
οχϑία) [| 82. μὰν] μὲν ΡΟ [| ἄγαν τη88. ΔΑ]. ἢουΣ (οὰπὶ θη. Εθο, οὐ οαπὶ 
5]. Ῥ λίαν) χαρά ποῃπμ} 80 ἄγη (ρυϊπιὰ Ὀγον]), ἐπ νὶ ἀϊα, [λοίαμι 6586 γο- 

Ιοραηῦ; Ὦϊ δᾶ αηρνηκανι ῬΙΟΔπΟΘ Πα ᾿ΙοΘ ἐδ Πὶ ΑΝ αἀθροραηΐῦ; οἵ, 76 

- ἄρα Ῥν. τιαῖς --- ὅταν Ηγ. Β6. Κγ. -- ἀγὰν (Πδούαγατη, ΕἸ 6 Χ ἃ Υ ἃ Τὴ 

- οαπάδτῃ 7) Βὺ. Ἠπι. Ηδ.13 (οο!Ἰαίο ὄφεος ἀγή Αταῖ, ῬΉδομομι. 088) -- 

ἄγραν (Βε. 3. ἴ, 6. τοῖο) --- πάντα πάντ᾽ αἰῶνα διαπλέκει βῖνα (φποᾶ ἱπγοχὶ) 

πάντας αἰῶ πάντα διαπλέκει Ηΐ. (6 8.8.) {[{| διαπλέκει τη88. ΑἹ. ο.Ἐ --- διά- 
πλεχε (ππρογαῖῖνο) ν. 1. ἴῃ ὅ'οἢ, βου θαγρατο (925, 1) αποά ἰπ Β Ηο. οπιἱβ- 

βαμη Θδῦ; οχϑίαῦ ἰὴ [Π]60Τ’ οἵο. 
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Ἂ Μ »κ»ν 

οὐ κοι μετέχω ϑρώσεος. φίλον εἴη φιλεῖν" 
Χ 5.Ὁ ,)3 κ ΑΝ, ΤΡ, κ ΑΝ “ δί ε ᾿Α , 

ποτὶ δ᾽ ἐχϑρὸν ἅτ᾽ ἔχιϑρος ἐὼν λύκοιο δίκαν ὑποϑευ- 

σομοι 155 

ὃς ἀλλ᾽ ἄλλοτε πατέων δδοῖς σκολιαῖς. 
ΕἸ ! Ν Ι 3 “ ΤΑῚ ᾿ ἐν πάντω δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει, 

παρὼ τυραννίδι, χιὠπόταν ὃ λώβρος στρατός, τόο 

χιώταν πόλιν οἱ σοφοὶ τηρέωντι. «ιρὴ δὲ πρὸς ϑεὸν οὐκ 

ἐρίζειν, 

Ἐπ. δ. 
ὰ 3 ᾿ ΄ Ἵ Ἄγ. ἸΕΡΟΣ “ 
ὃς ἀνέχει τοτὲ μὲν τὰ κείνων, τότ᾽ αὖϑ᾽ ἑτέροις ἔδωκεν 

“Ὁ 3 3 Ν “» “ 
μέγα κῦδος. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτα νοον τός5 

83 οὐχ οἱ Θ΄ [| μετέχων Ν᾽ [] -σιος Τὶ --- σεως ὙΖ5. [|| εἴην ὕ Ι 

84 δὲ ἐχϑρον [ΔΘ ἐὼν] ἰὼν Ηα. Αν. [{ λύκου Εἰ, [| δίκην ἘΡΟΘῊΒ 

-- ἔχϑραν α ([ἀρϑὰ οδἰδπι) --- δίκαν ΤΕ}]. (οὐ ΕἸ,) --- οπὶ, δίκαν ΕΔ. 

ὑποϑήσομαι Μ' [| 85 σκχολιοῖς 95. [|| 86 ἐν] ἐς α΄ “-- ἄν᾽ Ρο. --- ἀν ΒΕ. 

-- ἐν. θ᾽ {|| νόμον ΟΕ ΚΙΒΊΠ,ΥΧΧΥΖα ΑἹ. Ηὰ. Βὺ." --- ρδύδρῃγ. ϑ6ἢ. 
ἀρχὴν (ποπ ἴῃ Β 68 δχϑίαι) --- νόμον Εὶ -- νομὸν ΒΙΘΕΘΠΡΊΟΒΌΓΔΙΘΛα' 
Βο." -- νεμεῖν ἢ [{| 81 χ᾽ ὠπότ᾽ ἂν Β -- χ᾽ ὁπόταν 6 8ι.3 0ο. ΡΙ. 

--- χώποταν α ὅτι." --- χὠπόταν Ον. Βὺ.3Ἐ -- χῴποταν Βὸ.: ΤῊ. --- χ᾽ 

ὧπόταν ΟΕΕΊΟΟΥΧΥΖΔΘΛα' Βο. Βε. Μι. 5:.2 ΒΑ. --- χ᾽ ὦὥποταν ΑΙ. [} 
λαῦρος ΒΗ Βο." --- λάβρος ΟΕΕῚΜΡΟ[ΒΊΟΥΧΥΖΘΛαοα' ϑ' ΑΙ. δι." 
Βῦ.3Ἐ΄-- λᾶβρος [19 --- λάυρος Βῦ.: ΟΥ̓ δά Ο. ΥἼΠΙ, 86 || 88 χ᾽ ὠτ᾽ 
ἂν Β -- χ᾽ ὅταν 8:.1 Οο, ΡΙ. -- χὡταν α ϑὅτα.Ἐ --- χώταν [0] Ορ. Βῦ." 

-- χῷταν Βῦ.: ΤῊ. ---- χ᾽ ταν ΠΕΕΟΙΜΟΙΓΒΙΟΥΧΥΖΔΘΛα' ΑἹ. Βο. 
Βυ. Μυι. 8..2} Βά, (αὰ ΕΌΥ ἢν χῶταν) [| πάλιν Β, [{ τηρέοντι ΒΟΕΙΜΈΓ 
ΖΔΑΘλα’ Βο.Ἐ --- τήρεωντι Υ --- τηρέωντι Ὠ[ΕἸΘΓΡΊΟΓΧΊΤΥΓ[α] ΑΙ. Ηγ. Β6.ἢ 

|| 89 ἀνέχει ΒΟΕΕΓΡΙΟΓΕΙΥ ΧΧΧΥΖΙΔΊΛαα' ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἂν ἔχει ΝΘ -- 
-- ἀνέχῃ αι, (μος ϑοῆ, οἵα. 'π Β Βο.) --- ἀνέχη Π:Π6ΙΠ[{,] (βθὰ ρ]. α ὑψη- 

λοποιεῖ) -- ἀν ἔχη ΤΠ [| τοτὲ ΒΟΒΕΒΙΝΜΡΟΒΒΌΥΖ[ΔΊΘΛα’ ΑἹ. Βο.Ἐ 
- τότε ΕἸ ΕΡΟΚ -- ποτὲ ὈΌΧΧΧΥΖ!ια (θαάοια ρ]. ἰῃ Ρα΄ Ηπι. Βῦ.Ἐ (μοη 
Ρουβαδάοῦ Ητη. τοτὲ μέν..... τοτὲ δέ ΗΠοτιποηίοσαπι ΡΙηᾶδιο ΔὈϊαἀϊοδΠ5; 6ϑὺ ποτέ 
6 φ΄οββα ἴῃ Ἠΐβ π|88. ἀθίθυϊουϊι15) τ ΡΙΆΡΗγ. ὅθι, πολλάκις [| τὰ κείνων 

ΒΙ6] 8." --- τὰ ᾿κείνων ἴ]α΄ Βο. Βτ. Με. --- τ᾽ ἀκείνων Ε' --- τἀκείνων ΕΝ. 

ΘΗΝ ΟΌ,ΥΧΥΖθλα ΑἹ. Ορ. {{ τοτὲ δ᾽ αὖθ᾽ (τοτέ ἴῃ ται]8) ΒΟ ΕΠ 

ΟἸΓΠΡΟΩΒΌΥ ΧΧΥΎΡρΟΖΘΛ ΑἹ. Βο." Βο. --- τότε δ᾽ αὖϑ᾽ Ὑ80Δ ((οδ5ί6 6.) 
--- ποτὲ δ᾽ αὖϑ᾽ Καὶ (ποτὲ ρἴοδβα οβϑὲ ἱπ ΡαΎ --- τοτὲ δ᾽ αὖϑις ὕ,, -- ἰδ᾽ 

αὖὐϑ᾽ α (Μοβοῖιορ.) --- τοτ᾿ αὖϑ᾽ αἱβ' (Τιῖο1,.) Ηπι. Βὺ.Ἐ --- τοτ᾿ αὖ δ᾽ 
ϑ. Οχ. -- - τότ᾽ αὖ δ᾽ ΗΥ. --- ὅ.ῃ. ρατάρηγ, ἄλλοτε δέ [[| ἔδωκε Β 

-- κεν ΘΗΠΥΧΊΥ Ζα[α' τι 1.] ϑ.Ἐ -- κε ΟΟΕΜΒΟῦΔΘΑ ΑἹ. Βο.Ἐ 



158 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ͂ Ρ΄. 

99 ἰαίνει φϑονερῶν᾽ στάϑμας δέ τινος ἑλκόμενοι 
περισσᾶς ἐνέπαξαν ἕλκος ὀδυναρὸν ἑῷ πρόσϑε καρδίᾳ, 
πρὶν ὅσα φροντίδι μητίονται τυχεῖν. 170 

φέρειν δ᾽ ἐλαφρῶς ἐπαυχιένιον λαβόντα ζυγὸν 
ἀρήγει" ποτὶ κέντρον δέ τοι 

95 λακχτιζέμεν τελέϑει 

ὀλισϑθηρὸς οἷμος. ἀδόνταω δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαϑοῖς ὁμιλεῖν. 175 

8954. νόσον ἰαίνει Β, --- νόον ἰαίνει [ΒΟ] ΠΕ ΟἸΓΡΒ]ΙΟΘΌΓΔΘΊΛα ΑΙ. Βο.» 
Ηγ. (οαπὶ ὅ6 ἢ, Μ᾽ οι.) --- νόον (οπι. ἰαίνει) Ν --- ἰαίνει νόον ΕἾΚ --- νόον 

γ᾽ ἰαίνει α'β' (Ττῖο].) --- γε νοῦν ἐαίνει ὅθ. Οχ. 
00 φϑονερὸν Καὶ --- φϑονερῶν το}]. (οαπὶ 508.) [{{| στάϑμαν Θ --- στάϑ- 

μης Ε || τινας Οἱ [{ ἑλκόμενος ΒΟΔΟΝΠΥΙΧΙ ΧΙΥ [69] ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ. ΒΕ.» 
- ἕλκόμενοι ΟΡ ΠΑ ΕΟ. ΠΙΓΚΡΟΙΓΒΙΒΌΥ 5ΧοΧΌΖΔΘλαα ϑ' Οχ. Βὺ." 
(οαπι ὅθ, οί. οἱ Εθο. [7 τῖς1.]} -- ἐλχόμενοι Ὧν --- ἑλκόμενον Ὦ -- ἔλ- 
δόμενοι Κγ. ϑίπρσα!αγθια ἢ ααἱ παθο δᾷ Βαρομυάοπι τοίου ραίαρδηξ ἱπία- 

||5586 υἱάθηίασ. ὅν. θαμὰ σγδηητηδίοἷ8β ἀοθουὶ οχἰβυτηαί, οὐ ἕἑᾷ. {|{ 9] πε- 
ρισσὰν Ν' --- σσᾶς το}]. (Ομ ο]. ἑτερορρεποὺς ἴῃ α΄ [{ ἐνέπαξεν ΒΟπο[Μ) 
ΥΧΟΧΙῚ ΑΙ. Βο.Ἐ Βο. Ηγ.2ῈἘ -- ἐνέπαξαν ΟΡΟΠ ΠΕ ΕῸ. [ΗΠ ΠΠΚΡΩΙΒΙΒΌΧν 
Κι “ὙΖΔΘλαία "76' 9)9΄ Οχ. Βῦ," (οαπι ὅοι, γί. οἱ 9.) {{0-νηρὸν Ὁ 
ἐᾳᾷ(α) ὨΡΕῚΠΘ || -σϑὲεν ὈΜΟΥΧΥΖα ϑ' -- σϑε [ΒΟ]ΕΓ[ΕΘΗΠΚΡΆΈΒΙ]Ο 
[Δ]Θ Λα[ο] ΑΙ. Βο.Σ {{0 92 μητίονται ΟΟΘΕΟΗΠΜΙΓΡΊΘΙΒΙΒΟΥ ΧΧΥΥΖ 
[ΔΡΊΘΛαεα! β΄ ϑ' ΑΙ. Β6. Ηπι. Βῦ." (οαπι οἱ. Ο βούλονται ρ]. α' βουλεύον- 
ται) --- μητίοντι Ὁ --- μητύονται ΕἾ --- μηχανῶνται Β Βο. Βτι.Ἐ Οχ.Ἐ 

(οατα ϑ0., ) ---- μηχανᾶται Ορ. 8). --- μητέωνται ΤᾺ. οοπὶ, [| 98 δὲ ἐλ. ΠΕ. 
ἜΘΙΚΡΟΒΒΟΔΘΔΑ -- δ᾽ ἐλ. [Β]ΟΌ,ΥΧΧΙΥΊΖαία' τ.τ.] ΑΙ. ΠΟ.» {{ 98 54. ζυ- 
γον ἀρήγει [Β] ΟΠ ΕΕΟΠΚΙΜΕΊΡΙΓΥΥΧΧΥΥΖΙΔΙΘΛΙΘ’.) ΔΙ. ΒὸῈ --- ζυγὸν, 
ἀρήγει Ω 5. --- ζυγόν γ᾽ ἀρήγει αοεἴα β' Οχ. Ηγ. (ὁχ β΄ τ᾿ ῥτὸ γ᾽ τοϊδίππι 6βι) 
- ζυγὸν μ᾽ ἀρήγει ὅια. || 95 λακτισέμεν ΑἹ. --- λακτισδέμεν ΟΥ̓ ΧΧΧΥΥ 
απ --- λαχτιζέμεν ΒΙΌ ΠΕ ΕΟΙΓΠΚΙΡΒΙΟΒΌ.ΖίΔΘΊλΛα' Κο." [| 96 ὀΐμος Β 
--- Δλθῖσο βριτϊτα 1 --- οἷμος ΠΟῊΘ ὃ [Παὖο --- οἷμος ΟΘΕΜΙΒΙΥΧΥΖ 
[Δ]ΙΘΛαΐααο ΑἹ. Βο." {| ἀδόντα ΒΟα' πο. Βῦ.Ἐ (οαπα ποία ΤΥ]. [α΄] οὐ 
χρὴ γράφειν ἄδοντα, ἀλλ᾽ ἀδόντα᾽ τοῦτο γὰρ ἁρμόζει τῷ μέτρῳ.) --- ἀδόντα 

Με. --- ἅδοντα ΕΥ̓͂ 8πι. Ην.2 Ὁ -- ἄδοντα ΠΠΕΘΗΙΚΟΒΟΧΧΥΖΔΘΛαΙ 
ΑἹ. --α ἄδοντα Οχ. Ηγ.1 Βο. --- ἀδοντα Μ 8. (οδῃθηύοπι) -- 46 οϑ' ἡ, 1. 

ΒΌΡΒΟΥ. τέλος ᾿ἱέρωνος. σ᾽ - τέλος. ΟΥ̓Χ -- τέλος τῆς δευτέρας 

ὠδῆς. Υ -- τέλος τοὺ β', Χ -- ὕμνου δευτέρου τέλος ἱέρωνος. α΄ --- πα}}ἃ 

βαῦβοῦ, πὶ ΒΟ ΕΚ οἰς, 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ Γ΄. 

ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΘΩΙ 

ΚΕΛΗΤΙ. 

ΘΝ, ὃ. 
’ Ὗ « 
“-ὼωγ| π-Φ πι- τ-ἰϑδοω -“ -.,ὐοὧςς -- 

’ ᾽ ,ὔ ,, . 
- --.:ττ’ τ τφϑφΦω πω π-π-ὦΠὌΠπσπ  ππῆω --:-- τ -- 

Ϊ ς « 
ἄτα α, τσ Ὁ, “-- 

, ᾿ ,ὔ , ὄν» 
πν οὺ  τ ϑ ν ἀχὸ σὴ τς ᾿ο μῶ σ το οὶ ὐγοσ ρήαν τὰ δ ΕῚ 

-: ,ὔ ᾽ «, 
ΡΟΣ “πο δ ον ὰ» δ, εἰ 2 ἘΝ ἸΞΞσ 5:5 

Ξ ἐς , , ΒΞ ΤΑ ΕΡΕ “μΜ.- Ὁ» ππἘξ πὸ ς.» ἐπὶ ππΠ πων -- ψΨ» δ᾽» 

- π 

Δ“ 
τς τ σοι φὸν ΕΞ ἄπ. ππτοΠ ΣΝ γα 

[. ὔ ’ὔ «. .«-- ., “- -- «ς΄, “.- ----- , «Ξ 

’ ’ὔ ’ « 
ὐ ὐΔυ σ ππτὸ παι εν αὐτου ταν δ  σουσστα το τω; ποσὰ 

, -.- ἢ - 
πὸ ἂν σὲ τος σαὶ τὰ ποι ἐν τ -τῦν νὰ 

δ ’ ’ ’ «, 
πο, το τὰν πὰ τῶ 0ὅτὲὸὕὔγὦ σω τύ «ποία ψΈρος τς ον... 

“ ’ ’ « 
παν ἐκ τ σα ὰθ χ. 8. τῷ» δα τἶτἑς ωῳ στ. τς τ τ Αὐσω- 

’ ’ .ῃ 
πε τ του ἐδ «ἰὸν τὰν δ. Δ ὩΣ “ἸΔΙΝΩΑΧ δὲ σας 

’ ᾿ ͵ ----ὦ 
πο κα. πὼς τ σ΄ ὧν ναί σσολας ᾿Αμς--ς τω 

’ὔ ’ ’ “- 
δεν Ὁ ον, δ σῷ “οὐ τὐ αὶ φὲὺνρνον ον. χα μή υϊοο σα 

[Ι͂π 801. ἱέρωνι. ΤΌΥ --- ἱέρωνι συρρακουσίω. Ἐ' --- ἱέρωνι νικήσαντι κέλ- 

λητι τὴν χγ καὶ κζ πυϑιάδα ΧΥΖ -- τῷ αὐτῷ. ΟἹ -- τῷ αὐτῷ κέλλητι. 

ΘΈΡΟ  Χααβ΄ ΑΙ. (1π ΑΙ. κέλητι) --- τῷ αὐτῷ ἱέρωνι, κέλητι. Εο.Ἐ --- ἕέρ. 
συρ. κέλ. Βὺ.Ἐ --- ἀ6 ΒΑΝ πη. η. 

ΓΘΙτον ἘΠῚ: Ξἰσ τη. ὩΠΟΝ, ΠΙΒΙ ΠΟΙ 8. δι... νι τ, τοὶ Ὁ 
. ἘΞ | -- -2ὺ Ξ οὶ ἀϊνιβίοηϊ γ8. 52 οὐ 10 ποῃ βἰπθ τἱοϊϑηίί δοσθᾶθιθ 

ἰαθραῦατ ; οἸθπαϊν ρυδθίουθα γε ἴπ ρυϊηοῖρίο νουβϑῦβ 98, 



ιόο ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ Γ΄. 

Ἤϑελον Χείρωνά χε Φιλυρίδαν, ΣΤρ. α΄. 

εἰ χρεὼν τοῦϑ᾽ ἁμετέρας ἀπὸ γλώσσας κοινὸν εὐξασϑαι 

εέπος, 
ζώειν τὸν ἀποιχόμενον, 

Οὐρανίδα γόνον εὐρυμέδοντα Κρόνου, βάσσαισί " ἄρχειν 
Παλίου Φηρ᾽ ἀγρότερον, ς 

ς γοῦν ἔχοντ᾽ ἀνδρῶν φίλον" οἷος ἐὼν ϑρέψεν ποτὲ το 
τέχτονω νωδυνίας ἅμερον γυιαρκέος ᾿Ασχληπιόν, 
ἥρῶα παντοδαπᾶν ἀλκτῆρα νούσων. 

Α Α “ “ 

τὸν μὲν εὐΐϊππου Φλεγύα Θυγάτηρ Αντ. α 

Ἰ χε] κεν ΟΜ [|| φιλυρ. ΤΔ61 (οαπι ὅοῃ, Βα ρμαββὶπι) Βᾳ. ὅν. Ηἰ. 
(ὐἱάς ὅ...1) --- φιλλυρ. Β.ΟΠΡΟΠΕΕΟΓΜΡΊΘΗΌΥ ΧΧΥΖαία’ β΄ χ΄ τε]}.] ΑἹ. 
Βο." (οαὰ ὅομ, ΟἿ᾽ ραββίπι; ταῦῖιβ ποὺ ἴῃ ὅοῃ. Β) [|ἕ 2 -σσης ΧΖ 
αὐξ. Ο,596. {{ᾷ4 -δοντος ΟΕ ΞΕ ΙΕ ΜΟ 5Ε (οππὶ β0ῃ. Εο.) --- δοντα ΒΗ ΠΕ: ΕἸ 
ΟΠ Γ[ΡΙ: ΟΥ̓ΓΧΊΧΥΖ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπὶ ὅθι. ΒΌ εἴς. οἱ ὅθ. ἤθο. δρυΐ 

ὅτ, Ρ. 17, 00] αἰΐοσγα ποὴ Ἰθοῖίζο, βϑᾷ ἰηϊοσργοίαϊιο σοϊηπηθμιογαῦασ. ΕΘυηΐ 

οπΐπὶ ααΐ εὐρυμεδοντα Τουΐϊοαμη σϑηϊναπι ἨΔ ογθηΐ, πᾶ οτία οβὲ οοββα εὖ- 
ρυμέδοντος. Ηΐπο {14 Ιδοξῖο,) [| βάσεσι ΟΝχ΄ --- βάσαισι Βο; -- βάσ- 
σαισι τ0}}. (εσι ΕἸἼΡΟΌ,ΑΙβ) [φὰρ᾽ ῬΡι {{|[ νοὺν οα' β΄ ϑ' (Ττῖς].) ὅπι. 

Οχ. Βῦ." (οὰπα β.ἢ. γε. οἱ δος) --- νόον γοίϊ. εὲ α ΑἹ. Βο." Ηγ. Βςᾳ.3 

- γνῶμ᾽ Ηπι.8 (,»πὸῸῃ διβιι8 νώμ᾽ “) -- λῆμ᾽ Κγ. [{ νοῦν δ᾽ ἔχοντ᾽ ἀν- 

δρῶν, φύσιν οἷος Ηΐ. ἰδθπιοτα [φίλων Υ [| ἔϑρε. Ρ Βο." --- ϑρέ. τοῖ!. 
Τη85. ΑἸ. Οχ.» [[ΟὨΌο-ψε Β --- ψεν ΕΟΙΥΧΥ͂ τορος. ΑἹ. ὅ5πι|. --- ψαι χ΄ -- 
-- ψε ΟΟΡΕΜΟΒΌΧ || θ τέκνον ἀνωδ, ΒΡΊΟΥΧΧΥ ἃ ΑΙ. Βο.Ἐ Ῥϑὲε. -- 

τέκνον ᾿Ανωδ, 85:,384 (οὰπὶ β0ἢ. δγμπ.) ---- τέχτον᾽ ἀνωδ, ΟΕ ΘΥΤΜΗΥν 
Υβ’ δ." (Βά. ᾿Ανωδ.) (σὰπὰ ὅ.Β.: Β Βο.) --- τέχτονα ἀνωδ. Ζ --- τέχτονάνωδ. 
ΕΟΑγε -- τέχτονα νωδ. Ἐς ΘΑ 6.Ρ κα’ Ἠπι. Βὺ. (οὰπὶ β0ἢ.3 [αποᾶ οἷηΐβ- 
Βπὶ οδ ἴῃ Β Βο.] οἵ νυν, 1. ἂραᾷ αϑγμ.) [| --νίας τη885. (πὰ Ζ [ἰτὰγτὰ οβί ἰπ ς) 

ΑΙ. Βο.Ἐ (οὰπὶ ὅ.ῃ. δεῖ. οὐ 5.9. Οδγπι..) Ηπι.8 Βᾳ.13 Ηἰ. --- νιᾶν Ηπι.13 
Βὺ. ὃν. {{| -νίας ἰατρικῆς Υ (ὁ οἱ. ΡΥ͂ ἰατρικῆς βαρτα ἀνωδ. δάβοιρί) Ι! 
γυαρ. ΟΥ̓ΧΧΖ -χέος τη885. Δ]. Ηο.Ἐ Ημπ.8 Βε."» (οαπὶ 56}.) ---- κέων Ηπι.1 5 

Βὺ. ὅν. --- κέοντ᾽ Βρ.1 --- κέτας (85ν.) --- κίας ΗΙ. ΨΙάο Βα.3 !} ἀσκλα- 

πιὸν ΒΟΒΘΠΒΠΕΘΙΡΟΥΓΧΊΧΥΖα β’ ΑΙ. Βο. ΑΒ. 85..338 Βρ.3 -- -ἀσκληπιὸν 

ΕΜΕΌ (ᾳποά τεοροβαὶ; οἵ, Ν. 1Π,| 64) --- ἀσχλήπιον Ἦπι. Βὺ." Οὔ. Ηἰἱ. 

(ςοπέτα ργαθοθρίαπη Ασοδαῖϊ!; νἱᾶς 8.ν.1) 1: ὥρωα Β Βο." -- ἥρωα οπιῃο8 

ΤΟΙ], τη88. ΑἹ]. Ηγ.2Ὲ {{ῸὈὄ-πῶν Βα'β' [| ἀλεκτ. ΒΕῈ ΑΙ. Ηο." Βά. --- ἀλχτ. 

Γ6]]. τη58, δ. Οχ.Ἐ || 8 φλεγυία [Β]ΪΟΕΘΌΥΧΧΥΖςε ΑἹ. Ἀο.  (οαπι 56}. 
Οὔ) --- φλεγύα ΘΒ ΕΌΙαΑ [4]. 8. --- φλεγία Μ -- φλεγέα α'β'χ' (ευμι 
δὶ. α' εἴ οαπὰ 50}. Ηθο. Τιο].) 



ΡΥΤΗΤΙΑ Π]. ΙΟῚ 

Α "»" πρὶν τελέσσαι ματροπόλῳ σὺν ᾿Ελειϑυίᾳ, δωαμεῖσω χρυ- 
σέοις τς 

΄ εῆς ἢ ἃ ,ὔ 

10 τοζοισιν ὑπ Ἀρτέμιδος, 
ὥ-. Ἄννα “ “ 7 4 “ εἰς ᾿Αἰδαο δόμον ϑαλάμῳ κατέβα τέχναις ᾿Απολλωνος. 

αιόλος δ᾽ οὐκ ἀλίϑιος 10 
7 7 “ ε 5 7 “ 

γίνεται παίδων Διος. ἃ δ᾽ ἀποφλαυρίξαισα νιν 
2 ͵7 » Μ ΕΝ γ 

ἀμπλακίαισι φρενῶν, ἄλλον αἰνησεν γώμον χρύβδαν πα- 
’ 

τρὸς, 25 
3 Ι "»-ν 

πρόσϑεν ἀκειρεχόμᾳ μιχ,ϑεῖσα Φοίβῳ, 

»ἢΣ7΄’Ἣ , 

15 καὶ φέροισω σπέρμω ϑεοῦ καϑαρόν. ἜΣ. αἰ. 
3 2 ΓΝ Υ " ͵ 7 

οὐκ ἐμειν᾽ ἐλϑεῖν τρώπεζαν νυμφίαν 

9 πρὶν] πλὴν Ἐὶ {{ τελέσσαι Β[4] ΑΙ. Εο." --- τελέσαι ΟΙΠΕ. ΕῸΙ 

ΜΡΟΕΤΓΥ.ΧΥΖαα!β' Θ'χ’ Βο; [|| εἴλει. ΟΜ [] 10 τόξοις Ο [| ὑπ᾽ πι88. 
ΑΙ. Βο.Ἐ -- ὕπ᾽ Ηπι. Βῦ. [|Ο 1] εἰς ἀΐδαο ΒΟΏΒΕ..Ε. ΟἸΓΠΡΟΕΤ,ΥΧΧ 
ΖΎΧ' [4]. υδί!.7 ΑἹ]. οι" --- ἐσαΐδαο Ὁ --- εἰς ἀΐδα αα'β΄ 9΄ Οχ. [} δόμον ἐν 

Θϑαλάμῳ (ἐνθαλάμω α) οἸπιηθ5 τη88. Α]. Βο.Ἐ -- μύχιον ϑάλαμον (Βᾳ.3) -- 

δόμον ἐκ ϑαλάμων Ηΐ. (ἐκ ϑαλάμω Ῥπυ7.) τηαῖο --- ποῆ τπουΐ ἀΐδαο, 564 ἅ6- 
Ιονὶ ἐν; οἵ, Ο. ΥἹ, ὅ8 εἰ δὰ Ο.1, 89 [[|ἕ 12 γίν. ΒΙΟΘΕΕΟ.ΙΡΟΒΌΥΧΧΥΖ 

αἸβ' ΧΊ Βο." Βρ.13 -- γίγν. Μα ΑἹ. Βῦ.Ἐ δ». Ητ. {|{ ἀδ᾽ [Β]ΕΙΟΌΧΧ 
Ζαα' ΑΙ. Βο. ὅ. -- ἁ δ᾽ [ὉΠ ΟΎῪ] 8ι. Βᾶ. Οχ. (οαπι 5.ῃ. Ψ 60.) [} 
-ξασά οτλῃθβ τηβ8. ΑἹ. Βο.Ἐ -- ξαισά 51. [ὃἁνιν ΟΜΥΧΧΎΖα Βύ.Ξ -- 
μιν ΒΕ. ΕΟ ΙΡ ΘΕΌ. .α’βχ' ΑΙ. Βο. [|018 ἀμβλ. εὐ ἀμπλ. ἰαπποῦμπι 1 

- ἀμπλ. τρ}}. ΟἿ. δᾶ Ο. ΥἹΙΙ, 26 [{ σεν [0] α΄ β΄ Ηπι. Βῦ." --- σαι ὕ --- 

σε τ0}1. [| κρυβᾶν Β, --- κρυβδα Ζχ΄ [| νοῖρα κρ. π. ΒΟΠΕΟΟΥΥΖαα' 

αἰΐαθθ οὖ Ἀο. Βὺ. 5Ῥνν. Ηῦ, οὕτῃ δηςθοθαθητραβ οοπβοοίδης (σαχη 56, 

γειῖ., οοπίατα! δ 15 ἴῃ δα. Βῦ.) --- ἀπιθίσιιθ ἘΠῚ ΑἹ. (ποαϊτὰ ραγίθ ἀἰ5..) οἱ 
Μτι. 80. Ηγ. Β6. (αἰγτᾶσπ δϑαμδ] θυ) --- οὕτὴ 5644. (1 πα}10 βοιρίο) 81. 

Βρ.5 || 14 ἀκειρ. ΒΙΟἸΜΥΥΥΧΧΥΥΖ Β6,Ἐ ὅ'ν. Ηἰ, -- - δ᾽ ἀκειρ, σοῦ -- 
ἀκερσ. ΘΕΕΟΙΠΠΡΟΕσαΊΡ ΧΊ ΑΙ. Βο.Ἐ Κγ. Βρ.3 {| μιγεῖσα ῬΩ {{15 παπς 

γΘΥΒα ΠῚ οΟαπὰ δηϊθοο θη 5 σοπϊπησιηῦ ΕὟ ΑἹ. Βο. Βτι. Με. 8.1 Ηγ. ἘΥ. 

(οατη 56. Ὑ᾽ οὐΐ.) --- οὕτὰ 56ᾳᾳ. ΒΗ.190Ζ Ορ.: δ. Βρ.2 Ηὖ. --- δυηρῖστια 

ΟΕ ΧΥα Ορ.5 5..3Ὲ {{| -οὐσα ΧΧ,κς || 16 οὐ χ’ --- οὐδ᾽ (πὰ πα]10 5οτρίο) 
ΑΙ. Ηπι. ΒΟ. ὅν. -- οὐκ ΒΟΠΕΝ ΕΟ ΙΜΡΙΟΊΒΤ.ΓΥΧΥΙΠΧΖ [τεοο. α΄ 3] Βο.Ἐ 
Κγ. Βα.2 Ηΐ. (οαπὶ ὅ6ῃ. Βεο.) --- 561, γεὶ.: οὐκ.... οὖν --- βὅ.. Μεῖ.3 

οὐ γὰρ (π Β Βο.) υδὶ Τ| οὐχ 5ἰπ6 ραγἤοαϊα βαθεὶ [| ἔμεινεν ΘῈ, ΕΠ, 1} 
νυμφέαν Τα[6] ὅτι, Οχ." --- νυμφιδίαν [Β] ΟΠ ΠΕΕΌΟΜΡΟΒΌΥΧΧΥαβ' ΞΊΧΊ 
ΑΙ. Βο." Βᾶ, Ῥα. (Χ δίας) --- ὧν γάμου ὃ 

ΔΙοτατηβεη, Ρίπάδτγ. Τ1 

βεδῶν, λα. ως, 



δ.ᾳ. δ 

162 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚΙ Τ΄. 

οὐδὲ παμφώνων ἰαχὰν ὑμεναίων, ὥλικες 30 
οἷα παρϑένοι φιλέοισιν ἑταῖραι 

ἑσπερίαις ὑποκουρίζεσϑ᾽ ἀοιδαῖς" ἀλλά Τοι 
20 ἤρατο τῶν ἀπεόντων. οἷα καὶ πολλοὶ πάϑον. ς 

ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον, 

ὅστις αἰσχιύνων ἐπιχώριω παπταίνει τὰ πόρσω, 
μεταμώνια ϑηρεύων ἀκράντοις ἐλπίσιν. 40 

ἔσχε τοιαύταν μεγάλαν ἀπτάταν Στρ. β΄. 

25 καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος. ἐλϑόντος γὰρ "εὐνώσϑη 

ξένου 

λέχτροισιν ἀπ᾽ ᾿Αρκαδίας. 45 
5 , Η Μ᾽ ’ -“ ἢ 

οὐδ᾽ ἔλαϑε σκοπόν" ἐν δ᾽ ἄρα μηλοδόκῳ Πυϑῶνι τόσ- 
σαις ἄϊεν ναοῦ βασιλεὺς 

11 ἄλικες ΕΒ [| 18 παρϑέννοι α (Μοβοῖ. αὐ {π6βῖ8 ργοδαρογθίιυ) [1 ΄ 

-ἔοισιν ΒΟΠΟΔΙΝαΊβ ΧΊ Βο.Ἔ --- ἐουσιν ἘΕΟΡ ῬΟΗΌΥΧΧΥΖα ΑΙ. [] 19 ὑπο- 

κορ. ΧΧΥΖαες -- ὑπὸ κουρ. Ηγ. [[| 20 ἥρατοΎ [| 2254. μεταμώνια 'ἰπ Βο.Ἐ 
οαπὶ τὰ πόρσω οοπίπηρίταν --- ποη ἀἶδι, ΒΕΙΠΠα ΑΙ. --- οαπὶ βᾳᾳ. ΟΠ ΕῸ 

Υ͂ εἰς. 8:. [228 μεταμάνια 1 [ 24 ἔχε ΜΡ [[ τοι ταύταν Β. ΟΡ. ΠΕΞῸ 

ΙΟΌΥ.αα β’ ΑΙ. --- τοι... αὗτα... Χπε -- τοὶ ταῦτα Ζ --- τοιαῦτα Υχ΄ “-- 
τοιαύτας (ης ) (Δ. --- τοιαύταν ΠΜὉΕ}] Βο: Ἐ (θαμὰ 5... Υοῖ, οὔαπι ἴπ 

τη88. ΒῚ εἱς.) [Ὀο- ἄλην ΟΜΕ, {| ἀάταν α Ηγ. Βδ6. --- ἀνάταν ΥΥ ὃ -- ἀβά- 

ταν ΑἹ. -- ἀπάταν Ρυ,. τηα]6 --- ἀνάταν οπηπο8 γοίδ. οὐ Τυῖοὶ. (οείαπι ὙΥ 9 Υ) 
Βο.Σ [25 λῆμμα ΟΠ ΡΟ ΜΡΟῦΧ' ΑΙ. ο. Βτὶ Με, --- λῆμα ΒΕ Ε. 

ΘΔ. 1ΧΖ [τ6}1.} Ορ. Βυ. 8ι:,3. {{Ὸ 20 800 ἀπ᾽ ἴῃ (ὑκς α]ῖα νοχ ἔαπὶρ [27 οὐχ 
Β, --- οὐδ᾽ (οὐ δ᾽) τοῖῖ. [90 μηδοδ, Οὐοῦ ΠΡ ΈΔΈΟΙΡῚ Οὕα’β΄1χ' --- μαδοδ. 

4 --- μηλαδ. α --- μαλοδ. Ηγ.34 --- μηλοδ. [Β] ΡΟ[ΜΠΡ Ε[Β]ῪΧΧΥ (λωδ.) 
Ζβ΄.5 ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ.185 ΒΗ. Ηπι. Βὺ." --- (οι. Β Βο. τῇ πολλὰ ὑποδεχομένῃ 

ϑύματα --- κ]. αὶ ἰάομι, βοᾷ ϑαύματα --- δῃῃ; ϑρέμματα νοϊπογαη: }) [{ τόσσαις, 
αἀἵε Οἱ (οὔατα ἴῃ ἘΣ, Ε',1 58,3 τόσσαις) --ο 1ᾶ, (ατεν) Βὺ.Ἐ --- τόσαις ἀΐε Μ' (οὔἶδπι 

Ὃ, τόσαις) --- τόσσας ἀΐε ΠΕΒΟΊΤΡΟΡς ΒΤΤα β΄χ (οοιαμπιαῦο ἱπεουιμθαϊο ἴῃ 
ὈΟΤΌβ΄ 41.) --- τόσσας ἀϊεν ἌὝΧΥΥΖα ΑΙ. --- τόσσεσ ἀϊεν Χὶ -- τόϑεσ, 
Ν.. . 7 ’.. ᾿ 

αἴεν Υ (βαρτὰ ἐσ ἰορίθαῦ ἂσ 80 οδά. πι.) ---. τόσσ᾽ ἐσαΐε Β Ηο. Ορ. Με. 8ὲ. 
1.38 γι: δ: ͵ “"Ἃ ; γ, ϑανὼ" 

Βᾶ. (τοσσ΄ εσαΐε ῬΒι.) --- τοσσὰ ἐσαϊΐε Βγ. ---- τοσσ᾽ ἐσαΐεν Βο; --- τοσσ 
... " ᾿ γ.. , δ» 
ἀὐε Β,Χν -- νείσσας (νήσσας Ὁ) ἀΐε 6,5 --- τόσσ᾽ εἰσαΐεν ὅπι. Οχ.Ἐ Πὰ- 

ῬΙΘΧ ΘΥΓΟΥ 8 οαιιβα, οὐ ἐσ ΡΓῸ αἰς δβοιϊρίαπι, οὗ τόσσ᾽ οοτηροπάϊιπι (Ἰ. ὁ. τόσ- 
σαις) τηδ]θ ἰπιρ]θοίαπι. (1. δὰ τόσσας ϑιιπὲ τυχὼν (ὈΥΟΥ͂ οαπὶ ὅοῃ. Υ εἱ.), ἐπι- 

τυχὼν (), ἐντυχὼν (Ε6)); «ἀ ἀξζε[ν] νοτοὸ ἤσϑετο (Ε0 οὰπὶ ὅ.ἢ. Υ εἱ.), ἠσϑά- 
νετο (Υ). ΟΥ̓́, Ἐπβίδίῃ. Ῥσ, ρ. 9 [| ναοῦ] ναῷ Ηἰε, 9 Τδθιρίο ρογβομαῖο, τᾶ ]9 
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7, » 5 5 " ἔ 

Λοξίας, κοινᾶνι παρ᾽ εὐσθυτάτῳ γνωμαν πιϑων, ζο 
, 7 ΄ , 3 τ « , 

πάντα εἰσαντι νόῳ" ψευδέων δ᾽ οὖχ, ἅπτεται" κλέπτει 
, 

τε νιν 
: ἡ Ὁ " Ξ 

40 οὐ ϑεὸς οὐ βροτὸς ἔργοις οὔτε βουλαῖς. 

,ὔ " 5 Ι καὶ τοτε γνοὺς Ἴσχχυος Εἰλωτίδω "Ἀν ΤΑ δι. 99 
7, 7 “, ᾽7 Ι! ’ ’ 

ξεινίαν κοίταν ἀϑεμίν τε δόλον, πέμψψεν κασιγνήταν 
, 

μένει 
ϑύοισαν ἀμαιμακέτῳ 
5 7, 5 νν Α ’ "»-ὦ᾿ ἡ» 

ἐς Λακέρειαν. ἐπεὶ παρὼ Βοιβιώδος κρημνοῖσιν κει παρ- 
4. (ὯΛ 

ϑένος. δαίμων δ᾽ ἕτερος 6ο 

28 νεῖῦὰ κοιν. π᾿ εὐϑ. οὕτη 544. δοηϊαηραη ΟἸΝΠΧΥ Ζαα' ΑἹ. Βο." 
Ῥν. ἢπι. γϑοῖθ ---  πθαῖγα ρᾶγῦίο ἀἰβίαπραπὶ ΒΡ Ε  ΤΟΟΌΝ -- απ δηίθοθαά, 
(μα}1ὰ8 βουϊρία8) Β8. ΗΥ. Βό.Ἐ [{ κοινῶνε Χ.ΧΙΥΠ]ΥΖία ΑἹ. Βο." --- κοι- 
νανι ΒΟ Βα ἸΤΜΓΡΊΘΕ.ν. γΖ5α’β'χ' Βδ." --- ξυνῶνι ὰ. [} γνώμαν 
πεπιϑὼν Β.}) (ΞΞ 59) ΠΈΣ δοΚ Θ 17χ΄ Βο." Βά, (ουπι ὅοι. γού. Ἐδὺ γνώμαν 

ἴπ Β, 864. ὅ.ῃ. Β. οχηϊίῖς οομητηδ ἴῃ 410 πεπιϑὼν ἰἰογαΐαγ; δβϑύ 1 ἴῃ [Ὀ]ἘῈ᾿ 

Ὁ εἴς.) --- γνώμα(ᾳ) πεπιϑών Ο (Ὀ 42) ΕἸΕΜΡΟΒΌ.ΥΥΥΧΧΥΥΖας ΑἹ. (ῃ 

ΡΟῪΧ νἱγτρι!ὰ ἱηξογροβιτὰ --- μᾳ ἴῃ Ζ, 8010 --- μαι ἴῃ Τ' -- μὴ ἴῃ ὕ, - 
ἴθ Ῥ οὑπὶ οἷ. βουλὴ) --- οἱ. αἱ πείσας (Δα πιϑὼν τοϊαίατη τοοῖθ) --- οὶ. Ὁ» 
καταπεισϑεὶς (Βοἢ. νοι. πεισϑεὶς) τϑοῦθ, 8ὶ γϑίδσαβ ποὴ δα πιϑῶὼν Βοίατη 86 δᾶ 

ΟΠ απούατῃ γνώμαν πιϑών; οἴθηΐμη, ααὶ βπ886 ορίπὶοπὶ δραᾶ Μοπίθπι 

Ρουβαδβὶῦ, οἱ πιθηΐθ Ῥουβιαδϑιιπη οϑὺ το γνώμαν πυϑὼν α'β΄(9.) Τιῖοϊ. (φτο 
πυϑόμενος ἰού 6588 Ορί παῦαβ Ὁ) --- γνώμαν πιϑών ὅ1ι." ΤῊ. Ηπι. Βιι. Βρ.13 

-- γνώμᾳ πιϑών Βῦ. ΤΙ]. ὅν... αποᾶᾷ πθο ἰγαίξαμη οϑῦ πο Οὐαθοα πη π66 ηἰδὶ 

Βιρουῆπα ἀαϊῦ (αὸ [απηθῃ δοοθρίο Βρ.2 οοηϊοῖῦ πάντα τ᾽ ἔσαντι ἔτὶρ46) --- 

γνῶ δ᾽ αὐτοϑεν Ηῦ. ἰδππογο. [Πἠργατ! δα πεπιϑὼν βουϊθοπάπτην ἰηνιματ βαηῦ 
Ιοοο 1. ΠΙ, 90, αὖἱ 511}1}}|8. 6586 νἱἀθθαίαν 566. Υ6 γϑύῶ Δ] 16} ΒΒΙ ΓΤ 15 οϑῦ. 68 

ὋΡ6. Μρῃηΐβ (ἀποῦου 8) δὶ Ἰαα]οὶ (ΟΡ ᾽ μΔ 1) ρουβαδᾶθιῦ. Ιπνϑηϊῦ πο ΘΟΠΒΙΠ Τὰ 

ἃ Ρα ἃ π]]ατα δ] πατα ἀπᾶτα ἃ ρα ἃ Μοηύθτη βιᾶτῃ αἰνίπαιη. [|| οχίγ, αἰβι, ΕΧ 
Ζ αἰϊαπο Βο.Ἐ Ηγ.3 Ἐ --- ποὴ αἶδύ, ΒΟΒΙΘΙΥα αἰϊΐαπα ΒΘ. ΑἹ. --- ποη 
ΒΈΒΟΙ]Ϊ ΟΟΤΏΠηα., αὐ ἀαίνι8 νόῳ 8δἃ ἀαϊίγιχη κοινᾶνε Δρροβίϊπιβ βθηθγθίαν. [] 

29 πάντ᾽ ἀΐσ. 1. [] δ᾽ οπι. Ἐπ1",Ε, (δὲ ποῦ δϑὺ ἰπ ραγάρῃγ. βὅ9 ἢ, Υ οἵ. 
8684 ἀρυὰ Οοτη.) [|οὐχ᾽ ΠΕ' ([π. Ρ]αγ68) [] τέ νιν (1π π.]}10 βουὶρίο) Βὅ,Ἔ 
-- δὲ μν ὕ --- τέ μὲν ΒΟΡΕΕῸ οἴο. [|| 3] ἰσχύος Βα ( δεῦᾳ ΑἹ. (οατα 

56Ε. Β) --- ἴσχυος ΒΡΟνο[Π]ΕΕῸ οἔο, (οασα ὅ6ῃ. Βο. ὕ' οἷς.) [| 32 ξεν. 
ΒΟΙΡΕΕΟΙΜΠΡΟΒΙΥΧΧΥΖ ΑἹ. Βο: Ἐ --- ξειν. α[α’β'χ' τ. γ.] 51... ΟΥ̓, δὰ 
Ο. Π, 65. [] κοίναν απὸ || ψε ΒΑ --- ψεν ὨΓΥ Υ]ΧΎΖα[α' βΊ Α1. 5πι.Ἐ --- 

ψαι 6,8. --- ψε ΟΕ ΕἸ ΓΜΠΡΟ ΡΟ ΕΠχ' Βο." [| 33 ΘυουσανΥ || -κότῳ ΒΥ [} 
84 εὐλακέρ. ΧΧῪ --- εὐκαίρ. Ζ μοιβ. Β --- βοιβ, τ6}}. (εὐ ὅοῃ. Β) 

1" 

-ϑϑμ 

ὡς  ὰ τὰ τυ, νὰ ν ἄς»... 
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5 ι , 3 ’ , ᾿ ΄ 35 ἐς χκαχὸν τρέψαις ἐδαμάσσατο νιν᾿ καὶ γειτένων 
-“Ὕ ε - 23, ΒΕ -“Ὕ " 

πολλοὶ ἐπαῦρον, ἁμᾷ δ᾽ ἐφϑαρεν. πολλὰν ὁρει πῦρ ἐξ 
Ὡπ' 

ἐνὸς 65 
3 ἃ 51 « 

σπέρματος ἔνϑορον ἄϊστωσεν υλᾶν. 

᾿ ᾽ , 3 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ τείχει ϑέσαν ἐν ξυλίνῳ Ἔπ: β. 

, ’ ’ 5», , 
σύγγονοι κούραν. σέλας δ᾽ ἀμφέδραυεν 

ἤ 7 ͵ "΄ ἣ » , 

40 λάβρον ᾿Αφαίστου, τοτ᾽ ἕειπεν ᾿Απολλων" οὐκέτι 7ο 
᾿ -" ’ “«" τ 5 , 

τλάσομαι Ψυχι,ῷξ γένος ἅμον ὀλέσσαι 
ΕἸ ἤ Α 7, Α “ 

οἰκτροτώτῳ Θανάτῳ ματρὸς βαρείᾳ σὺν πάϑα. 
ὰ Ι͂ “ -“ Ά “- 

ὡς φώτο" βάματι δ᾽ ἐν πρώτῳ κιχιὼν παῖδ᾽ ἐκ νεκροῦ 75 
« -» 

ἅρπασε" καιομένω δ᾽ αὐτῷ διέφαινε πυρά" 
ε7 ͵ ’ ͵ 7 ἢ 

45 καί ῥά νιν Μάγνητι φέρων πόρε Κενταύρῳ διδάξαι 8ο 

35 -ψαις Β Βο.Ξ --- ψας ΟΘΕΕΟΙΠΜΕΡΊΘΕΌΥΥ ΧΧΥΥΖααβ΄ χ΄' [τ. ν.] 
ΑΙ. {Γ-ἄσσατο ΒΟΘΟΙΜΡΟΙΥΧΧΥΖαα!β' χ' ΑΙ. Ηπι. Βῦ.Σ -- ἄσατο Εὶ 
ἙἘῊῈ Εο. {{ νιν οἴππεβ {0 Χ36 ἁμᾷ ΑΙ. --- ἁμᾶι --- ἀμᾶὰ τεῖ!. --- ὅ6ἢ. Υ͂ εἴ. 
ἸποΓ ἅἁμᾶ οἱ ἁμῷ διιθίραπί; οἵ, ΑἩ. ΠῸ. 312 εὐ Ὁ.1, 47. 116. Π|. 21 εἴς. 
[5 γγ ΟΜ ἢ -ρε ΟΕΕΜΟΘΗ Βο." -- ρὸν Χ -- ρεν ΒΗΟΙΌΥ͂ εἰο. Αἱ. 

81. {[{|ωπολλάν(άν) δ᾽ ἐν ΒΟΙΘΡΕΕΟΠΜΡΟΕΓ ΥΥΧ.ΧΥΥΖαβ' χ' ΑΙ. 
(πολὰν ΟἹ) --- πολλά δ᾽ ἐν Π.Ε,Ε.Ο, --- πολλάν τ᾽ (1π πιο βοηριο)ὺ Βο:Ἐ 
- πολλὰν δ᾽ α (βἰπε ἐν) ΜοΞοι. Βῦ.3 Ἐ --- ὅδ.ἢ. Β ἔμπεσον ὕλην πολλὴν 

φϑεέρει (οπι. ὄρει), δὶ Βο. ἔμπεσον ὄρει ὕ. π. φϑείρει, Ξοὰ Τὶ ἔμπεσον, ἐν 
ὄρει ὕ. π. φλέγει, --- ὅ.ἢ. [Β]Χυ Βο. περιττεύει ὁ, τε. υδὶ ΟἸΤΧΕ αἰϊΐψας ὁ 

δε. Ποϊονὶ ραγιουϊατα, [1 ἐξ οπι. α΄ β' (Ττῖο1.) [| 317 ἔνϑορον ὅτ. ((. 6. ἔγ- 
κυον : ἀυδ. Ιϑοῖ, ΝΊο. ΤῊ. 99) [ ὕλην ἬροῦΟ || 39 δ᾽ οπι. θὲ [| ἀμφ᾽ ἔδρ. Ὁ 

Π| - μεν.Ζ[αἼ Βῦ." --- με ΒΟΠΕΕ εἴς. α {[ 40 λαῦρον ΒΕΉΧυ - λάβλον] 

- λάβρον ΟΠΕΕῸ εἰς. Πἡφ. -- ὑφ. Μ {|ῤἰ-στω Ζ' {|||ἠ:τότε εἶπεν 

ΒΗΕΔΕΙΘΙΡΟΕΤα β’ --- τότ᾽ εἶπεν Τ', --- τότ᾽ ἔειπεν [ΟΜ]ΥΓΧΧΙΊΥΖα[χΊ 

ΑΙ. Βο.Ἐ {{ οὐκ ἔτι Ὁ Ορ. 8πι.Ἐ --- οὐκ ἔτι Υ --- οὐχέτι [ΒΟἸΕΕΊΟΌΧΧ 

ΥΖα [τ6}}.} ΑΙ. Βο. Βε.Ἐ Βῦ.» || 41 ἐμὸν ΕΕῸΕΖ --- ἁμὸν (3 ΠΈΔΟΝ 
-- ἀμὸν [Β]ΟΡε ΠΡΈ 569 17] {τ6}1.} ΑΙ. Ηο.Ἐ {| ὀλέσσαι ΒΟΊΧΡ τεοο. ΑΙ. Βο.Ἐ 
Βά. Οχ.Ἐ --- ὀλέσϑαι ὅπ. --- ὀλέσαι ΟΟΒΕΝΜΡΟΒΌΥΧΑΧΥΖ {|{ 42 βα- 
ρείᾳ οτι. Ε' [| 48 βάμμ. Χ. (εἰ ὅθι. Χ) --- βήματα Μ πρώτῳ] τριτάτῳ 

Αὐήβίδγοη, --- τρίτῳ Ηΐ, [{ νεχροῦ σώματος ὙΥ (8 51.) {|| 44 διέφανε ΟΡ. 
ΜΡῸ Βῦ.3Ἐ --- διέφαινε ΒΟ. ΤΕ ΘΟ, ἡ ΠΠΕΌΥΓΥΙΧ. ΧΎ Ζαί[οϑ9΄ χΧΊ ΑΙ. 
Βο: Ἐ Οχ." (οὰπ ὅ6 8. Βθο. Ττῖς].) --- διέφηνε(ν) ὕ,.6, --- διέχαινε ὅπ. Βά. 

Ηι, - διέβαινε Ῥν. --- 50, οι. διεσχίσϑη [|| πυραί, Ἐ' || 45 νιν 5ΒοΙρϑὶ; 
οἵ, ἴα. ΤΧΧΧ, 44δαᾳ. --- μιν τη88. ΑἹ]. Ηο. αποᾶ ἴπ ορίοα Ἰοσαξίοπθ ἔξ, ἔδ- 



ΡΥΤΗ͂ΙΑ ΙΠ|. τός 
5 , »“» ’ 

πολυπήμονας ἀνθρώποισιν ἰᾶσϑδαι νόσους. 

᾿ κ Ὁ" « , 5 ’ ͵ 
τοὺς μὲν ὧν, σσσοι μολον αὐτοφύτων 5. ν. 
ε , 7 δ "»“᾿ "»"Ὁ 7 ,ὕ 

ἑλκέων ζυνώονες, ἢ πολιῷ χαλκῷ μέλη τετρώμένοί 85 
Ἃ “ ͵ 

ἢ χιερμάδι τηλεβόλῳ, 
δΟ “ ῃ ͵ 7 Ἀ »ΣὟ΄7. ,ὔ " 

50 ἥ “ερινῷ πυρὶ περϑομεένοι δέμας ἢ “ιειμῶνι, λύσαις ἀλ-- 

λον ἀλλοίων ἀχιέων 9ο 
γ) ι ᾿ "»" 5 -“Ν ἐν 7 

ἔξωγεν, τοὺς μὲν μωλωκαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, 
Ἂ “ Ι 

τοὺς δὲ προςανέα πίνοντας, ἤ γυίοις περάπτων πάντοϑεν 
Ι -“"" “ ἤ 

φαρμακὰ, τοὺς δὲ τομαῖς ἐστασεν ὄρϑους. 

ἀλλὼ κέρδει καὶ σοφία δέδεται. ᾿Αντ. γ΄. 95 
ςς ἔτρωπεν καὶ κεῖνον ἀγάνορι μισϑῷ χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶς 

ἄνδρ᾽ ἐκ ϑανώτου κομίσαι 
ἤδη ἁλωχότα' χερσὶ δ᾽ ἄρω Κρονίων ῥίψαις δι’ ἀμφοῖν 

ἀμπνοὰν στέρνων κάϑελεν τοῦ 

τοπάπτα οϑὺ αὖ Ο, ὙΠ], 62, [θο-ρξ Β --- ρεν ΠΟΙΟΥΧΧΙΥΠΖ Βο.Ἐ Βᾶ, --- 
ρε [(ὉὈ ΕΕῚΜΡΟΙ[ΒΊ]α[χΧΊ ΑἹ. ὅπ. Οχ. 

4θ νούσους Β -- νούσους ΟἹ [] 41 ὅσοι ΤΥΧΧΥΖ ΑΙ. [| 48 συνᾶόνες 

Β -- ξυναόνες Βο. Μτ. --- ξυνάοροι ΤΙΥΊο]. ἢ (ξυνάορε 9΄ --- ξυνάονοι (,8ς 3) 
--- Ευνάοντες ΟΜ ΧΑ ΧΥΖ -- Ευνάοννες 1 --- ξυνάονες (Δ [ΠΕ ΕἼΘ ΘΟ ΡΟΤΙΧΡ 
[16}1.} 41. Ορ. Βυ. δ.,5. {{- ᾳ49 χερμαδίω α [850 -σαις ΒΗΔΟΊΧΡ Βο.Ἐ -- 

σας ΟΡΕΕΙΜΘΕΌΥ ΧΕ ΧΥΥΖαχ' ΑΙ. {{ 5] ἐξάγε Β --- ἐξόγεν α --- 
ἐξᾶγεν ΧΡΧΥΖ --- ἐξᾶγε Χα --- ἔξαγεν ΟΠΘΙΜΠΥΌ. ΑἹ, Βο. --- ἔξαγε 
ΕΕΡΟΗΧχ' [] ἐπ᾽ ἀοιδ, Ἐ1ΤΗΖ -- ἐπωδ, Ε' [|ἕ 52 περιάπτων ΒΟΕῸΡΡ ΕΠ 
ΥΓΥΊΧΥΓΊΥ.Ζα ΑΙ. Βο. Βᾶ. Ῥν. Ἠγ. Β6. --- περάπτων ΟΟἼἜΠΜΡΑΘΩ 
81. Οχ. Βύ." --- προσάπτων Ητη.1 --- πέρι [ ἅπτων 6: (ἄχη [ο]πι τινὶ] | πάν- 

τοϑε) ῬῖῸ (πάντοϑεν [ φάρμακα) Ηη.8 []| 58 ἐτραπε Β -- πεν ΠΟΊΌΙΥΧΙΣ 
ΥΖ[α]οϑ' Οχ. --- πε ΟΕ ΕΡΟΗχ' ΑἹ. Βο." --- ἔστραπτε Μ [[ κἀκεῖνον 
ΜΖ Με. δι. --- κἀκεῖνον γ6}]. τη85. ΑἸ, Βο.Ἐ --- καὶ κεῖνον (1π πα}10 βουϊρίο) 
Βῦ.Ἐ {{- σὶν α[49] ὅτι. Ἐ --- σὲ νοῦ, (60 χ΄) ΑΙ. Βο." {{ ὅθ κομίσσαι [Β] 
ΟΟΡΕΕ ΟΠ ΥΧΧΙΥΊ Ζροχ' Βο. --- κομίσαι ΜΡΟ[Β]ῦα ΑΙ. 81." || 
51 ἑαλ. ΒΟΟΠΒΕΟΘΙΓΜΊΠΘΦΗΟΥΝ (ἐα) ΧΧΙ[Υ ΊΖαχ΄ (.. 6. οπιηθ8 τη85. ἄ6 ααϊθαϑ 

οοηβίαι) ΑἹ. Εο." Βα. --- ἀλ. δ. Οχ." [|02ἷψαις Β. Βο.Ἐ (ουτα 5.8. Β Βο.) 

- ψας ἃ -- ψας ΟΟΡΕ ΘΙ ΠΜΡΟΒΟ.ΥΥΥΧ.ΧΥΥΖαχ’ ΑΙ. Βο; 3 (σὰπὶ 

ϑοι. Ὁ) || δ᾽ ΟΕΕΜΒ --- δι Ὁ --- οπι. δι᾿ Ο -- δι᾽ [Β]Ε{{6ἸΓΡΊΘ εἰο. 
|| ἀμπνοὰς ϑτα. 6χ ΟἸδια. ΑἸοχ, ΟΟῈ. Ρ. 2ὅ --- οἀν τεῖ!. --- Ρ. α. 6, [|[0χκαϑ- 
εἴλεν [Β]ΪΟΟΘ ΘΕΒΟΙΜΠΡΟΕΌΥΧΧΙΥ]ΖΘ' Βο. Βά. --- καϑέλεν [αοχ΄ Ὁ] ὅτ. 
Οχ. ἢ -- ἔβαλε(ν) Τυῖο]. (οἴ, 561. Βδο. ἀραιὰ 81.}. 18) --- κάϑελεν βου ρϑβὶ; οἵ. Ο.1,26 
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ὠχέως, αἴϑων δὲ κεραυνὸς ἐνέσχιμψψεν μόρον. τος 

χρὴ τὰ τεοικότα πὰρ δαιμόνων μαστευέμεν ϑναταῖς 
φρασίν, 

μ ᾿ Α ὦ -“ π Ἃ Ὑ 

ὅο γνόντω τὸ πὰρ ποδὸς, οἵας εἰμὲν αἰσας. 

͵ Λ ’ 7 “ Ἷ 

μή, φίλω ψυχώ, βίον ἀϑανατον Ἔπ. γ. 
-“»" ᾿ "5 ΕἾ ! 

σπεῦδε, τὰν δ᾽ ἔμπρακτον ἄντλει μωχιανάν. 11ο 
3 Ν ! ,: μι “ ΄ , 

εἰ δὲ σωφρὼων ἄντρον ἐναι᾽ ἔτι Χείρων, καί τί “οι 
, » "»":ὅ ἤ ῳ 

φίλτρον ἐν ϑυμῷ μελιγάρυες ὑμνοι 
« ,ὔ 5 ἅτ ἢ ,ὔ ,ὔ Λ 

6ς ἁμέτεροι τίϑεν" ἰωτὴρώ τοί κὲἕν νιν πίϑϑον 115 
7 5 -» -“ν" 3 Ι “ “ 

καὶ νυν ἐσλοῖσι παρασχιεῖν ἀνδράσιν ϑερμᾶν νόσων 
" “ἊΝ , ΕΥ̓ , 
ἡ τινώ Λατοιίδα κεκλήμενον ἡ πατερος. 

΄ 3 ᾿ μ 3 ΄, , ! 
καὶ χεν ἐν ναυσὶν μολον ᾿Ιονίαν ταμνων ϑώλασσαν 120 

58 ἐνέσκηψε Β -“--- ἰᾶ. (ψε)ὶ ΡΟΌΠΝχ΄’ Κο. --- ἰά. (ψεν) 1 Ῥν. Ηγ. Βε. 

(οαπὶ ΕμιΒῈΡ. ῬΥυ. Ἐν. 8, 121 ἃ Βρ.3 Ἰαυάαίο) --- ἐνέσχιμψε (Δ ΟΠ ΒΕῸΜΥ 

ΧΧΥΖ (-ημψε 'π (ρ6 }}") --- ἐνέσκι ψε ΑΙ. --- ἐνέσκιμψεν α (Μοβο.) Βῦ.Ἐ 
--- ὅ.ῃ. ΒΌ Βο. ἐνσκῆψαι --- ὅςῃ. Υ ἐνσχέμψαι --- ΟΕ, δὰ Ο. ΥἹ, 101: |} 

59 ϑνατοῖς ΜΟῊΉ {| φρεσί ΒΟΘΕΕΟΙΠΙΜΡΟΕΌΥΝΙΊΧΧΙΥΤΥ Ζα[β΄ 7χ΄ 5 ΑἹ. 
Βο.Ἐ --- φρεσίν αἾβ' }] (Ὑ τ1ο].) --- χερσὶ χ΄ ἱ --- φρασίν (1π πα}]ο βοπρίο) Βῦ.Ἐ 

Οὗ ἀᾶ Ο. ΥἹΙ, 24 [1 θ0 γνόντα ΒΟ ΕΕΟΡΙΒΊ ΑὙΧΑΥ τορος. ὅπ. Οχ. ἢ (οατῃ 
0Ε. Β γινωσκονταὶ --- γνόντας ΟἸΓΜΠΟΌΡΧυ Ζ ΑἹ. Βο." ΒΑ. (οὰπι 86. Ηο. Τὶ 
γινώσκοντας) [[ ποδὸς ΟπλΠ685 (οτίδπι ἔτ, ΟἸἶπι [πᾶπὶ ππηο Θχθβὰ Πηθὰ 681] 56 ῃ. Β) 
--᾿ πόδας ὅο. (πὰ Βο. 10 [ ἦμεν ΟΡΟΝ --- εἶμεν Ἡ --- ἐμὲν Ὁ (0 ες δι. ἀμὲν) 
- εἰ μὲν ΑἹ. --- εἰμὲν Β 7 Οὐ. ΒΕ ΟἸΠΡΊΘΟΥ εεο. [| θ2 δὲ (δὲ, δε) ΒΕ ΕῚΘ 
ΕΌ -- δὴ χ' -- δ᾽ [0] ΕἸ ΜΧΖα [τ6}}} ΑΙ. Βο. --- Βοῃ, ἀλλὰ μᾶλλον [] 
μηχ. ΟΜΥΖ {{ 68 ἔναιεν | ἔτει ΒΙΟΘΕΕΟΤΜΠΡΟΘΆΌΥΧαΑ ΧΙΥ]Ζ εχ’ ΑἹ. Βο.Σ 
Βά. --- ἔναιον [ ἔτι Ζ5 --- ἔναι[εν ἔτι Χυα΄ β΄ ϑ'΄ (Ττῖς].) --- ἔναι᾽ || ἔτι α[ο] 
(Μοβο.) ὅπι. Οχ.Ἐ [{ καί τί οἱ νϑῦῦ, οὐ Μοόβοῖῆ. ΑἹ. δι. (τοι ῥτὸ τι αὶ Μυ.) 
-. τί τέ οἱ α'β' (Ττῖο1.) {} θ4 ἐν οι. ΟΟΕΕΙΜΘΕΌΥΖα β΄ χ’ --- ἐν ποὴ 

οπι. [ΒΟΑΎΧΧα ΑἹ. Βο.Ἑ [|| θ5 ἁμάτ. ἘῈΕ --- ἀμέτ. ὯΘΌ --- ἁμέτ. ΙΧ 
[τ6}}.} Α].. Βο.»Ἐ (ἀπιθίσιο βριτῖτα Ζα) [[ τοι χε ΕῊ, --- τοι καί ΟΥΧ -- τέ 

χε χ' -- τί κεν ἂν 1 (6 ᾳ].) --- τοι (τοῦ κεν (κέν) [Β]ΟΠῈ᾿ οἴ}. {{νιν (π πι]ο 
βουῖρίο) Βῦ.Ἐ απο δἄᾶο δὰ ἴὰ. χΧΧΧ, 45 -- μὲν οἴππθ8 τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ [} 
θ0 καὶ νῦν νοῖτ, οἱ ΜΌβΟΙ. (καί νῦν Ζ) ΑΙ. Εο.Ἐ Βᾶ. --- νῦν τε α'β΄ (Τιῖο}.) 
-- καέ νυν ϑὅη. Οχ.Ἐ ΟἿ, δὰ Ο. ΠῚ, 84 [|| ἐσθλοῖσι ΟΜῈΕΧ --- ἐσλ. τοὶ]. 
(ἢ Β σῖ --- ἰῃ Εχ' σιν --- ἴῃ ΑἹ, Βο. ἐςλ.) {|-- σιν Ἠ[αβΊ Ῥν. ΗΥ. 

6. -α ἄσι [Β]ΟΕΕΟΙΓΜΠΟΓΧΙΥΊΖχ'α ΑΙ. ΒΟ. --α ἄς ῬΗΥ͂ α. 1. {} 
61 ἥντινα Ὁ. [{ λατοΐδαν Ε' -- λητοῖδα ΠΧ, []| Βγρογάοτῖοθ κεχλαμένον ἃ 
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5 5 5 πω ,ὔ 

᾿Αρέϑουσαν ἐπὶ κράνων παρ᾽ Αἰτναῖον ξένον, 

7 

7ο ὃς Συρακόσσαισι νέμει βασιλεὺς, ΣΡ. ὃ. 
Ἃ ἐν 

πραὺς ἀστοῖς, οὐ φϑονέων ἀγαθοῖς, ξείνοις δὲ ϑαυμα- 
ι ς 

στος πωτΎΉρ, 125 
““ νὴ ἤ ᾿ 

τῷ μὲν διδύμας χάριτας, 
5 , οὖ Ἵ “ον ἢ ΠΛ ΕΣ, 

εἰ κατέβαν ὑγίειαν ὥγὼν χρύσεων κῶμον τ᾽ ἀέϑλων Πυ- 
ἥ ] 

ϑίων αἴγλαν στεφάνοις, 130 
᾿ 5 ’ , ὃ. 5. 5 Ψ»ε , 

τους Δ ΠΠΤΕ τον Φεβθμδβς ελ᾿ ἐν Κιρρᾷ ποτε" 

γ5 ἀστξ ἔρος οὐρανίου φαμὶ τηλαυγέστερον κείνῳ φάος 135 

ἐξικόμαν κε βαϑὺν πόντον περάσαις. 

3 5, 5 , 5 Ξ ͵ 
ἀλλ᾽ ἐπεύξασϑαι μὲν ἐγὼν ἐθέλω ἾΑντ. ὃ΄. 

) ᾿ » εἰ ἣν οἷν ἔ Ἁ Ἁ )ὔ 

Ματρί, τῶν χοῦραι παρ᾽ ἔμον πρόϑυρον σὺν Πανι μὲλ-- 
᾿ 

ποντῶι “αμμῶ 

68 ἐν] ἂν ἐν χ’ [ -σῖ Β -- σιν αα'|βΠ ΡΝ Ην.Ἐ -- σι ΟΟΕΕῸΟΙ 

[ΜΡΦΗΌΧΧΙΥ Ζα' αχ' ΑἹ, Βο." --- δ Υ ἢ. τ... {{ τέμνειν τηβ8.. Α]. Βο. ἢ 
--- τάμνειν βοιῖρδὶ {6269 - ϑουσαν πι88, ΑἹ. Βο. (θα βοῃ, ΒΕ εἰς.) --- 
ϑοισαν Βρ,. ὅὃνυ. Ηῦ. Νόοη τηονὶ γαάἀϊΐατη, ααατη ἀθ δὕγτηο ΠΟη ]Ιαπθαῖ; οἵ. 

Ο. ΨΙ1, ὅ0 {{Ὸωῳη7Ὁ συρακόσσαισι νέμει ΒΕΙΑ]ΠΡΊΟΌΓΥΧΥΊΧ τοοο. ΑἹ. Εο.Ἐ 

-- ἰῖ4. (συρρ.) Επλο --- ἴἅ. (αις σι) Ζ -- ἰᾶ., (ὄσαισι) Ἐ' --- συρρακόσαισι 
νέμει Ὦ --- συραχούσαισι νέμει Ἢ, --- συρρακούσαισι νέμει ΟΝ -- συρακόσ- 

σὰς ἔνεμεν Ηΐ. --- ὅ6.. Β καὶ ταῖς συρακούκαις βασιλεύει ἀαιίναιμη οομβγμηδῦ 

(δὶ ο. τηα]θ 1 θ]]θοὔϊβ σοτηρ 115. τῶν συραχουσὼν βασ.) [{| βασιλεύς οὐπὶ 

ΡΥΪουθ 8. οοπὶ. ΒΟΌΧα Βο." Ἠΐ, (οπτὰ 56. ΒΤ] Πο. οἴς.) ---- σὕτῃ 8α4. 1) α΄ 

δι," - ποῃ ἀϊδίππραηῦ ΟΕ ΕῪ ΑἹ. Βὺ.Ἐ {{ ἢ] οὐ δὲ φϑ. ὕ' {{|ὺἰ:ξείνοις δὲ ΒΟΕῚ 
ΕἸΜΊ ΧΧΎΥΥΖα ΑἹ. Βο." --- ξείνοις τὲ Ὁ --- ξείνοις τε α'β΄ --- ξένοις 
τε (τὲ) ΟἼΙΡΟῦΧ΄ “--- ξένοις [δὲ] Β --- Β0ῃ. Β Βο. τοῖς τε ξένοις υδὶ 
ΤΠ οὐ τε. Βθοίθ 86 παροὺ δὲ ἴῃ ὑπἹοποίοσηϊα; οἵ, δᾶ Ο, 11, 9: δϑίῃβ τε 

6 ο᾽οββὰ οὔατα ἢ [Οῷᾷ3118 αἴγλοστεφάνων Ἠι. [| 14 ἕλε Β --- ἕλεν ΘΠΕΟΙΌΥ͂ 

ΧΧΥΖ τοος. Ηπι.13 Βρ.32 -- ἔλε ΟΕΡΟΗ͂, ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἔλε ΜΝ --- ἔλλε χ΄' 

-- ἔχ᾽ ἐν (Ῥν. Ηγ.) Βὅ.Ἐ ὅν. Ην. Ἐχ 868. Μοὶ. (ποτὲ ἐν τῇ χίρρᾳ) πο 
τη] τατα οἰβοίλαγ ; 5θα οἵ, Ο. ΥἹΙ, 80. {{ 75 κείνῳ] τήνῳ Μ οοπίτα Παΐα5 ροθίαθ 

ἸΒΙΠ --- ἐκεῖνο ἴϊκ. []| 70 χὲ (κΕ 7) Β --- κεν ΟΟΙΝΟΟΥΧΧΥΖχ΄ -- κε 
ἘῸ ὃ αα΄ β΄’ ΑΙ. Πο." --- οπι. κείν) Εἰ [| πόντον ΒΡΕΕΡΟΊΡΩΙΕΙΌ τθοο. ΑἹ. 
Βο.Ἐ --- πόρον ΟΜ ΧΧΥΥΖ ([14θτὰ δχ 1 τϑίογψαυ) --- 56}, τὸ πέλαγος |] 
περήσας 55 ἘΞ3 περάσας ΟΡΙΩΜΈΧΥΧΟ Ζιοαχ' ἈΠΕ: περάσσας ἘΕΡ 

ὈΥΧροΖρο --  περάσσαις Β ΗΥ. --- περάσαις Βο,Ἐ Β6.Ήπι. Βῦ. {18 μέλ- 
ποντι ΟΜΥΧΧΥΖ ΑἹ. Βο.Ἐ Βά. --- μέλπονται ΒΟΕΕΟΙΓΡΕΊΟΟ τοοο. ὅχη. 

Οχ.Ἐ {{ ϑαμὰ Ἐὶ --- ϑαμὰ ΒΟΡΕΒΕῸΙ οἰο. 
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᾿ ἃ 5 ’ 

σεμνὰν Ἄεον ἐννύσχιαι. τά4ο 
,ὕ 7 ’ , 

80 εἰ δὲ λόγων συνέμεν κορυφᾶν, Ἵεέρων, ὀρϑὰν ἐπίσταᾳ. 
Ι ον 

μανϑ)άνων οἶσθα προτέρων" 
“Ὁ 5 5 Α 7, ΓΝ 

ἕν παρ᾽ ἐσλὸν πήματα σύνδυο δαίοντι βροτοῖς τάς 
Ι ᾿ 5" Ι 

ἀϑάνατοι. τὼ μὲν ὧν οὐ δύνανται νήπιοι κόσμῳ φέρειν, 
ΕῚ ᾿ Α ,“᾿ 

ἀλλ᾽ ἀγαδοί, τὼ καλὰ τρέψαντες ἔξω. 

ἢ -" 7 

τὶν δὲ μοῖρ᾽ εὐδαιμονίας ἕπεται. Ἔπ. δ΄. το 
,ὔ “ ͵ ᾿ 

85 λωγέταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται, 
μὴ -»-ὕ» Ι ε ,ὔ “ 9 9. ΘΩ͂ Α 

εἰ τιν᾽ ἀνθρώπων, ὃ μέγας πότμος. αἰὼν δ᾽ ἀσφαλὴς 
3 2 3 ΒΕ: 3 ΄, ᾿ -“ 

οὐκ ἐγεντ᾽ οὐτ᾽ Αἰακίδᾳ παρὼ Πηλεῖ 

19 σεμνὸν ΤΑ Ύ [|| ϑεᾶν 5. ϑεῶν (τς --- ϑεὰν β΄ {|80 ἐπίεται Β 
(εχ ΕΠΙΟΤΙ οτίαμι) --- ἐπίστασαι Ἡ, --- ἐπίστᾳ Πα Βὺ." --- ἐπίστα ΟἸ[ ΕΣ 
ΕἼΤΓΓΡ ῬΟΓΒΙΌΥ͂ εἰς. [{| πρότερον ἘΠ [ 8] ἐσθλὸν ΒΕ, (ουπι βδομ, δᾶ 0. 
Ι, 97 συ]ς. ἴῃ ΤΠ Βο. οὐ οὔτ β6ῃ. Ῥ. ΠΙ,141 ἴῃ Ὁ) --- ἐσλὸν το}. (ουπὶ 

ὅ.ῃ. Ο.1, 917 ἴῃ ΑΑ | ὅ.Ἁ. Ρ. ΠῚ, 161 ἴῃ ΒΌ Βο. | ὅς. Ρ. Υ͂, 14 'ὰ Βαὺ 
Ἐο.) {{ πήματα] πῆμα (ϑδ6Β. Ρ᾿ Υ͂, Τά ἴῃ 6ΤΠ (ϑει. Ρ. ΠΙ, 151 ἴῃ Ὁ) [{υὄσυν- 
δύο Β (οὰπα ὅθι, Β δᾶ Ρ. ΠΙ, 141) --- σύνδυο [ΟἸΜΡΟΥΧΧΊΑ ΑΙ. Βο. Βε. 
Μτ. 8:. Βά, Βῦ.Ἐ (ουτὰ ὅο0ῃ, Α [εὐ Βο.] δα Ο. 1, 97 οὖ οαπὶ Ρ]αΐ, ΟΟΠ50Ι. 

δ ΑΡΟ]]. Ρ. 830 Ηυ}.) --- σὺν(σύν) δύο ΘΠΕΕΟΙΒΌΖ ΟΡ. ὅπι. Οχ. Ηγ. 
(οατα ὅοῃ, Ὁ. 1, 97 ἴθ ΓΑ | ὅ56Ἀ. Ρ. ΠΙ, 141 εὐ 151 ἴα ὕ' | 8.8. Ρ. Υ,, 14 ἴῃ 
ΒΟΤΙ Βο.) --- 46 α'β΄ π. 1. [| δέοντι (ὅ.ῃ. δὰ Ο,1, 97 ἴῃ ΑΑ)) --- δέονται 
ἘΠῚ (οατὰ ὅθΒ, Ο, 1, 97 ἴῃ Π| Βο. οὖ οὔπὶ ὅ.ῃ. Ρ. Υ,, 14 ἴῃ αΤΠ) --- δέ- 
δονται (δ... Ῥ, Υ, 714 ἴπ Β Βο.) --- δαίνυνται (ΡΙαΐ. 1. 1. αδὶ,, Ὀὔθπον δαί- 

ονται “ Βρ.3) (φργδοϑίαγος δαίνυντι) --- δαΐονται Ὠ] --- δαίονται ΒΟΡΑΘΌΥΧ 
ΥΖ [τ6}1.] ΑἹ. ιο.Ἐ (οὰπὶ ὅ. ἢ. Ηθο. Τυῖ0].) --- ὅθι. γ᾽ οῦ. ἀπομερίζουσιν --- δαΐ- 
οντι Βουῖρβῖ; οἵ. Ρ. 1Υ, 184 [| 84 τίν δε, τίν δὲ, τὶν δὲ τη88. --- τὶν δ᾽ ἁ ΒΕ 
|{ 85 Δ. Ἰγέταν Β5 --- λεγέταν ΟΙΟΥΥΧ ΔΑ ΧΟΧΕΧ (λεγέτην ἴῃ 50}. ΟΥ̓Χ) -- 
λεγεταν Υ͂, --- λέγεται 7ες --- λεγέτα ΧΙ Χὶ --- λαγέτα Υἱ --- λαγέταν ΒΡΟ 
ὈΕΟΊΟΥ.Χ ΟΥ̓ 5Ζ. [τ6}1.] τθος. ΑἹ, ο: Ἐ (λαγέτην ἴῃ ὅοῃ. Βο.) [γάρ 
τοι ΒΟΡΘΟΙΓΡΙΟΓΒΊΒΌΥ,Χ,Α[α΄β΄χΊ Βο. ἢ (ὰ Ὁ τοι βιργὰ ᾿ἰπθᾶμῃ, ἰπ ΟΡ 

οαπὶ ο΄. καὶ σοὶ) --- γὰρ (γάρ, γαρ)ὴ (οπιῖδδο τοῦ)ῦ ΟΚΕΕΜΥ͂ΧΧ, ΧΧΧΥΖ 
Εο; --- γάρ που α ΑΙ. --- δὲ ἘΝΕ᾽, (44 ὅ6.. οοπίοχίαπι ρουθπθηβ 2) --- γὰρ 
τεὶ (Β5.32) {[{ τύρανον α |[86 σ᾽ ὁ Βρ5.32 --- ὁ πιβ8. ΑΙ. Βο.» --- ρ]. α 
εἴτινα ἀνθρώπων, βλέπει καὶ σέ || 87 οὐκ ἔγεντ᾽ οὐτ᾽ ΠΡΟΠΡΕ]ΟϑαΊβ' 
Ξ'χΊ ὅϑ:ι. Οχ.Ἐ --- οὐκ ἐγένετ᾽ οὐτ᾽ ΒΟΕΕΠΠΟΥΧΧΧΧΥΖ Αἱ. Βο.Ἐ Βά, 
ΜΙ. (1π ΕΒ, ἐγένετο) --- ἰ4ά. Β7 (β64 οὐτε) --- γείνετ᾽ οὐϑην αα (Μοβοι.) || 

πὰρ ΑΙ. Βο." Βά. --- παρὰ πι55. 8πι.. ΟΧ.ἢ 



ΡΥΤΗΤΑ ΤΠ. τό9 

οὔτε παρ᾽ ἀντιϑέῳ Κάδμῳ" λέγονται μὰν βροτῶν τ55 

ὄλβον ὑπέρτατον οἱ σχεῖν, οἵτε καὶ χρυσαμπύκων 

οΟ μελπομενᾶν ἐν ὄρει Μοισᾶν καὶ ἐν ἑπταπύλοις τόο 

ἄϊον Θήβαις, ὁπόϑ᾽ ᾿Αρμονίαν γῶμεν [βοῶπιν, 

ὃ δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδα κλυτάν. 

καὶ Θεοὶ δαίσαντο παρ᾽ ἀμφοτέροις, : ΣΤρ. ε΄. τὸς 

καὶ Κρόνου παῖδας βασιλῆας ἰδὸν χρυσεξαις ἐν ἕδραις, 
ξόνω τε 

95 δεξαντο" Διὸς δὲ χάριν 
ἐκ προτέρων μεταμειψώμενοι κωμώτων ἔστασαν ὀρϑὰν 

καρδίαν. ἐν δ᾽ αὖτε “ιρονῳ ι7ο 

τὸν μὲν ὀξείαισι ϑύγωτρες ἐρήμωσαν πάϑαις 
εὐφροσύνας μέρος αἱ τρεῖς" ἀτὰρ λευκωλένῳ γε Ζεὺς 

Α 

πατὴρ 175. 
ἤλυϑεν ἐς λέχος ἱμερτὸν Θυώνᾳ. 

“» κ “ὦν «“ 7 3 Ι 3 Ι 

τοοτοῦ δὲ παῖς, ὄνπερ μόνον ἀϑανώτω ΔΤ με. 
, 3 )ὕ , ᾽ ,ὔ 5 ᾿ 

τίκτεν ἐν Φϑιᾳ Θέτις, ἔν πολέμῳ τόξοις ἀπο ψυχὰν 
" 

λιπὼν 180 

5" ᾿ μ“ 
ωρσὲν πῦύρι χαίϊομέξενος 

88 γε μὰν ΒΟΟΠΕΕΟΠΙΜΠΡΟΒΌΥ ΚΧΧΥΥΖ Πο." --- μὰν (οχι. γεὶ 
αοα [α'βΊΘΊΧΊ ὅτι. Οχ.Ἐ [{| 90 -μέναν Οὐ ΜΌαβοα β΄ [|| μοῖσαν ΤΠ [| οτι. 

Ι 91 γὰμξε Β --- γὰμεν ΟΚΕῚΟΥΓΧΊΧΥ 9 Ζαα [βΊ1 Οχ." --- γὰ μὲν ΑΙ. 
--- γάμεν ΠΟῪ -- γάμε δι. --- γᾶμε ΟἸΝΠΡΙΟ Ἐ1Βχ΄ Βο.Ἐ 51. Βά4. [[-92 ὁ Εἰ 
|| νηρέως ΤΥ̓ΜΟΆΥῪΥ [||] 94 ἴδον οπηπθβ [| ἔδνα ΒΟ. ΟΙΝΜ ΘΟ. ο Χ ΧΥ 

Ζα΄ (οατα ὅομ. ΒΟ Βο. οὖ οὐτὰ ὅ0ῃ. Ββδο,) ---- ἕδνα ἘῚΓΡῸ ΒΗ Ῥ] ρἊοῦ, ἃ δι. 
(οαμα ὅςῃ. Ὁ βοᾷ 10 βᾶθρθ πος ποιηΐηθ ρθοοδῦ, πὖ γ8. 90 ἕστασαν ΠδὈθΙ). 

Οὗ, Ο. ἿΧ, 10 {{|Η945ᾳ. τ᾽ ἐδέξ. Ο, Βο; --- τε ] δέξ. οἵυπθδ τ}. [0 98 αὐ- 
τὰρ Βὶ | γε οπι. ἢ -- τε Μι. ὅῖ,. ΒΑ. (ρούεβὺ ἰΐὰ δοοῖρὶ Ὁ βθβᾶ οὔθᾶο θαχῃ 
γΟ 5856. γὲῈ) το γε 161]. τη88, (οβι: Ὧθ Β΄. η. π.) ΑἹ. Βο." δα. Οχ. Ἐ --- 508, 

ΠῸΠ ΘΧΡυΥΪμΐν γε (864 ἀτὰρ ρεῖ δέ) --- γ᾽ αὖ Ηπι.8 | 99 7λϑεν ΟΜ ΤΥ͂Χ 

ΧΥΖ -- ἡλυϑὲν [ΒΟΡΕ]ΡΘΕΕΊΙΘΤ.Ὸ τορος. ΑἹ. ΒΟ." {{|ηὨ1 00 ἀϑάνατος ΒΕ 
ἀϑανάτα Β.[0] ([ς 5, ἘΡο 2) 6] εἴς, ΝΙΜΙ πονανῖ, αὖ πο ΟἹ. ΥἹ, ὅ9 } 
101] λιπὼν] βαλὼν Ηοκ. [102 ὦρσεν ἐν πυρὶ ΒΕ. ΘΙΡΟΌ.Ζ»Ρο (πο ποι 
Ρογβυδλάοῦ ῬΙπαδγιμπη γο αἶβ8θ ὠρσ᾽ ἐν Βοιΐροτο, δἰβὶ ἐν πυρὲ καίειν Ἰθρὶ αν ἃρμᾷ 
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5» »“» , Α ει -» 5 

ἐκ Δαναῶν γοον. εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει ϑνατῶν ἀλαϑείας 
ε ᾿Ὶ ᾿ , 

δδον, χρή πρὸς μαχαρων ιτὃς 
, 3 μὰ ὔ ν ΝΣ “ ᾿ 

τυγχιάνοντ᾽ εὖ πασχέμεν. ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖαι πνοαὶ 
ε -» ἔῃ, ᾿, 3 3 κ 3 ς ἑν » 4 

τος ὑψιπετᾶν ἀνέμων. ολβος οὐκ ἐς μακρὸν ἀνδρῶν ἔρχεται, 
Ὁ Α 3 5» Δ ΕἸ 7 « 

οἷς, πολὺς εὖτ᾽ ἂν ἐπιβρίσῃ, ἕπηται. 190 

ι ὟἝ πὶ , » , » 

σμικρος ἐν σμικροις, μεγῶς ἐν μεγώλοις Ἐπ. ε. 
"᾿ 5 3 3 4 ἐσσομαι" τὸν δ᾽ ἀμφέποντ᾽ αἰεὶ φρασὶν 

Ηοτη. 1]. ὠ, 38) --- ὦρσε πυρὶ ΟΝ --- ὦρσεν πυρὶ Υ̓ΧΧΥΖδος τορος. ΑἹ. Βο.» 
σε, Ν. Χ, 85 οἵ 50}. ἄστη. Ρ. Υ̓ υῦ] δάάβ Ἢ. 1. οὐ Ρ. 1, 85; 1Υ, 64; Ν. 1, 68. 

103 τίς Β.Ο.Ἐ,ΕΝ. εἴς. (Ρ]ατμῖ) Βο: Βγ. --- τὶς Ὑ ΑΙ. Με. δι. --- τις 
- Δἴααρ ΟΡ. ὅ5πι. [|{0 ϑνατὼν οπηποβ {ἀληϑ. ΕῈ {{|104 εὖ, πασχέμεν 
Β [[πνοιαὶ ΟΜΥ͂Χ,Χ κοῦ --- πνοαὺὲ ΒΗ[ΓΕΕῸ]Ι οἰο. {{|Ε105 - πετῶν Β ὕτ. 
- πετᾶν [ΟἸΕΕῸΙ εἴς. [| νβ. 189 να]ρ. ομηΐββαβ αϑῦ ἴῃ ὙΔῪΥ (οἴ. Ο. 1, 50) 

Ι ὄλβος δ᾽ ΒΟΡΕΒΕΟΠΙΜΠΡΟΕΒΟ.ΟΥ, ΧΧΥΥΖδοχΊϑ' Ὁ ΑἹ. Βο:Ἐ -- 

ὄλβος (βῖπε δ᾽) α΄β΄ (Τιῖο].) ὅπ. Ἐ Ἰ ὄλβος ἀνδρῶν ἐς μακρὸν Ι οὐκ ἔρχεται, 

Ι ἄσπετος Ηπι.8 - ἰὰἅ. (β6ᾶ | οὐκ ἀσφαλὴς | ἔρχεται.) πα. [{| ἐς οἴππεδ5 |} 
ἀνδρῶν. ἔρχεται | ὃς Ε' --- ἀνδρῶν ἔρχεται | ὃς ΒΕΠ) ΑἹ. Βε. 8.1 -- ἀν- 

δρὼν ἔρχεται. | ὃς 7α 8:ι.3Ὲ -- ἀνδρῶν ἔρχεται, ἰ ὃς ΟΟΟΧΥΖ Βο." Με. Ηγ." 

{106 ὃς οπιπθβ πιβ8. (μἰβὶ αποὰ ἴῃ 1 βι ς νἱάδίαγ 6886 ρ) ΑἹ. ο.Ἐ -- οἷς 
ΒΟΙΪρϑὶ (πἰβὶ οὖς οὉ Ο.Υ͂Ι, 171; Ν. Χ, 8571. πι8]158) [| πολὺς] πολλοῖς Εἰ [} 

πος δηΐθ πθὸ ροβύ πολὺς αἶδῖ, πη58. ΑἹ. Μτυ. ϑι.38:ι. Βὺ.3Ἐ - δῃίθ πολὺς 

Βο. Βὸ.: --- ροβὲ πολὺς Βο.Ἐ 85:.134 Ῥϑι, Βα, Τὰ, [{ εὖτ᾽ ἂν οἸημ68 Πη88. 
ΑΙ]. Βο. {{ ἐπιβρίσας τηβ8. (ἐπιβρήσας Ἐ.,Ε᾽,Δς --- ἐπιβρύσας ΜΝ «--- ἐβρίσας 

(ες -- ἐπομβίσας α) ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἐπιβρίσαις Βὅ.Ἐ --- ἐπιβρίσῃ 5οτῖρδβὶ, ποθ 
ὅοῃ, Μ ει.; οἵ, δὰ. ΧΧΧ, 42 εὐ δὰ Ο. ΧΙΠ, 84 || ἕπεται ΕΡΟΓΖ --- ἕπη- 

ται ΒΟΘΕΘΙΜΕΊΥΧΧΥ αα’β'χ' ΑΙ. ΒΟ. || ροβὺ ἕπ, ρίεπθ ἀἴβε, ΒΟΠΕΕ 

ΙΟΥΓΥΤΧαία] Ορ. Μυ. ὅ8ι.1 Ῥϑε. Ηγ.2Ὲ --- οοπημημαῖα 8:.334 Βά, --- 6010 
81ὴ. Οχ. Ηγ.: Β6. --- ποη αἰβί. ΥΖ ΑἹ. Βο. Βυ. --  Ἡθοθηύοτγα οπηθηδηαὶ 

Ῥοτΐουϊα: , οἷς πολὺς εὖ τ᾽ ἄν (Βγ.) --- τῳ, πολὺς Β6. - «ἐς πολὺ Ημπι.1 -- 

οὐ, πολὺς Βῦ.1 --- οὃς πολὺς αἶσαν (ΤῊ.) --- ναϊσαΐαπη ἀοίοπαορθαπὶ τη. 

Αν. Τὰ. --- πάμπολυς (Ὀ]. Βό.) ---, ϑεύμορος (Κγ.) --- , ἄσπετος (ἀπλετος) 

Ηπι.8 (Β5.) ὃν. --- σῶς, πολὺς Ἐπι. --- ὃς πολὺς εὖ τ᾿ ἀν Βρ." (τοΙαρβιι8 

δα ἰοϊππαμη οοτητηθηΐατη ΗδΥη]) --- καὶ πολὺς Ηἰ. (ἴπ απο οὖ 'ρ88 ἰποῖάθ- 

Τῶτη, αὖ οββοῦ , 06] τηυϊδαβο; αὖ μος βαθδεπτηϊάπτη 680) [ 108 ἔσομαι Μχ' 

|] τὸν (οπι. δ᾽) Βῦ.3 νἱο ἼΡορτ. (ἴογαῖο ἴῃ ὈΪϊ. ὅνν.133 Βρ.1 Η:) --- τόνδ᾽ Ὁ 

ΜΡΟΧ ΑΙ. Βο. Βι. -- τὸν δ᾽ το}}]. [|ἀμφ.] ἀφ. ΟΥ̓ΧΧΥΖ Βο. Ορ. {} 

ἀεὶ ΘΕΕΙΘΕΤΟαβ’χ’ Βο; -- αἰεὶ Β.Ζα [τ6}1.] ΑἸ. ΗΒο.Ἐ || φρασὶ ΒΟ ΠΕ 

ΕἸΘΥ ΠΥ Ὁ ΧΟΎΥχ' Ἀο. ΟΡ. ὅπι.Ἐ --- φρεσὶ Οὐ ΕΕΜΡῸΘ ΕὔΧΡΖα ΑΙ. 
Βτι. Με. 8ὲ. Βᾶ. Βο. Ην.3Ἐ -- φρεσὶν Ῥϑα'5 --- φρασὶν α΄ β' Ἠπι. Βῦ.Ἐ 

ΟΥ δὰ ΟΟὟΙ!, 28. 



ῬΥΎΨΕΡΑ, ΤΗΣ ΣῈ 

5 ΕῚ Ι Ἷ 

δαίμον᾽ ἀσκήσω κατ᾽ ἐμὰν ϑερωπεύων μωχιαναν. 
τ “ Ἁ ε ) ἄν γε 

ΤΟ εἰ δὲ μοι πλοῦτον ϑεὸς ὡββρον ὀρέξαι, τος 
5 ἂν, Ὑ2 ε ε ) , 

ἐλπίδ᾽ ἔχω κλέος εὑρέσϑαι κεν ὕψηλον πρόσω. 
Ἧ: ει 3 “ “ 

Νέστορω. καὶ Λύκιον Σαρπηδον ». ἀνθρώπων φατις, 

ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷο, σοφοὶ 200 

ὥρμοσαν, γινώσκομεν. ὦ δ᾽ ἀρετὼ κλειναῖς ἀοιδαῖς 
7 , ! ν ͵ 3 5 7 

115 “ρονίω τελέϑει. παύροις δὲ πρώξασ᾽ εὐμαρές. 505 

109 μηχ. ἀβὰν ΑΙ. {Ὀ110 δὲ μοι ομμποβ [] πλοῦτον] πότμον ἯΙ. Ι 

αὐρὸν Βα [} ὀρεξεν ἢ [ "}] εὐρ. ΕὟἾΧας -- δ᾽ εὑρ. Βὶ κεν] καὶ ΟαΥ 

- κὰν Ν Ϊ προσώπω ΡΟ Χο ΧΎΖρος - προ.... ῷ -- πρῶαν (ΞΞ πα- 

τρώανὴ Ν᾿ --- πόρσω ΧΡ --- πρόσω [ΒΟΙΡΕΡΟΠΕΊγΑ τὸς. Ἂ 6, 1} 

112 φάτις] φρασὶν Ηῦ. τα] [[| π0}14 αἰδύ. ἰη [Β]ΟΘΕΠΓΜΠΥ ΧΥ Ζαα' ΑΙ. Βο.Ἐ 

Ρϑυ. Βᾶ. --- ροβὺ σαρπηδόν᾽ οοπηηαίο 51,34 -- ροϑῖ φάτις Ε' ((0]0) ρ 

(ραποῖο) {7 (οοχητηαίο) --- οὐ ροβὺ σαρπ. οὖ ροβῦ φάτις, νἱγρα] 5, δῖω. Οχ.Ἐ 

|| 118 κελαδενίνῶν ΒΟ ΒΟΌΧΡΟΧΥΖ τορος. Βο.Ἐ διω.Ἐ (οατὰ ὅ0ῃ. Βθο.) --- 
κελαδείνῶν Ονο --- κελαδεῖ [ νῶν (8921 Μτ. 51, --- Τῃ ὅ6ἢ. Β ὈΪ8 ΤΘΡΘυ αν κε- 

λαδεῖν αὶ γα]ρ. οϑὺ κελαδεινὼν --- κέλαδε [ νῶν ΟΡ ἮΝ (ουχῃ ρ]. κέλαδε] ὕμνησε) 

- κέλαδεν | νὼν ΕὟ Χυς ΑἹ. (8]. Υ ἐννοιῶν) --- κέλαδεν. | νῶν Ὁ --- κέλαδεν | 

τῶν Βὶ {| 114. γινωσκομένα δ᾽ ἀρετὰ ΒΟΡΕΕΘΊΜΡΕΟΥΣ ΣΥΖαα' [16]].. 9] 

ἈΠ δ Βα (αὐ Χ,κ "0, μένη δ᾽ ἀρετὴ) ---΄. γιγνωσκομένα δ᾽ ἀρετὰ  -- 

, γινώσχομεν. ἼΡΕ ἀρετὰ ((ὰ πα]}1Ὸ βουρίο αθ αὖο αἰδουίθ γοϊαίατη 680) ὅση. 

Οχ." Βρ.3. τ γιγνώσκομεν. ἃ δ᾽ ἀρετὰ Βύ.Ἐ Ταγραῦαθ. Ηἷς Ἰοοὰβ δῦ Γοιτηᾷ 
φάτις αιᾶπηι ΠΟΙΏΪΠ ΔΕ τὰ 6588. ΟΡΙ ΠῚ τηαχί ππορ γῸ ἸὩθοταθαηῦ (ἴὰπὶ Κομ. Ψ6ι.); 

οἱ. ΟἽ, 28. Ἀν, 15. οὐ 508: ἀουῖα, ΡΟΥ͂ 

ΒΌΡΒΟΥ. τέλος. Ὑ (Θχριιοὶῦ οοαθΧ) --- τέλος τοῦ τρίτου [τῶν] πυϑέων 

[εἴδους]. Χ --- ὕμνου τρίτου τέλος ἱέρωνος. α' --- πι}1ὰ Βαρδοῦ, ἴῃ [ΒΟ] ΕΙΕἸ 

ΟΙ εἴο. 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ΑΡΚΕΣΙΛΔΑ ΚΥΡΗΝΑΙΘ, 

ΑΡΜΑΤΙ. 

ΘΕ ΟΕ ὃ; 
τ 

“ΒΒ τ ΝᾺ ΝΑΙ ᾿ μο μϑὸς ὍΝ 
᾿ ΨΥ ΝΟ τ ΣΝ ΨΥ δ, ΡΕΥ 
βχμμς Ως κι ας ΑΡΌΗΡ ἐύκλχς μου υλδι ας ἀεόλωο κι, 
ἑν πε βου κα τος ΑΕ ας 

5, σππ τες πξι -- τ» 2 5 

ΕΝ τρὰν ὠῤρηθησαι Αδ τ πῶς δ τον Ὁ 
πον ἡ τ Ὁ 

ἔχου ρεδι ΣΟ ΚΙΟΣ τείας» 

ΕΡο ἀ1. 
"ΟἹ σὰρ Ἰρορὶ, ὁ πρανεῖ, Ξδι έο 5. λα 
φὰ να ΠΗ πὸ πδυποχῳ, υὐδηο ει! βασι πη; 
δ ςς: ἀςοαβδλοξαν" Ἀττι ΕΝ 
ες ἔων} υϑήμονν ὡρν' ΤΟ Δ --ἢἡ" ἀγοθ τ ΠΕ ΨΕ Ἐς, 

πα Σὰ στα εν ΑΒΘ τς ἜΣ 
τ τ σῦν ἐς εν πὰ 
πὴ ὠνὴν οὐ καὰὰ εν Ὁ τῶν ΗΠ δὰ 

Σάμερον μὲν χρή σε παρ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ Στρ. α. 
»" 5"λ “υ.. “ ᾽ὔ κ 

στῶμεν, εὐΐππου βασιλῆι Κυρανας, ὀφρα κωμάζξοντι σὺν 

᾿Αρχκεσίλᾳ, 

1π86γ. ἀρκεσίλᾳ κυ. ἄρ. Ο(Ὁ 3) --- ἀρκεσιλάω(ῳ) κυ. ἄρ. ΕΕΊΙΡΟΟΥΧ 
Ζαα' β΄ [τ6}1.] ΑΙ. Βο.Ἐ 

Ἰ μὲν οπι. ΕἾΧΕ Ζ [{Ὄ σε οπι. Ε' [ΠΟ 2 στάμεν᾽ ΒΌ Βο. Βι.Ἐ --- στάμεν 
ΘΟΙΡΟΒΟΥ͂ΧΖ Ον. δι." --- στᾶμεν ΟΕΕαία'βΊ ΑΙ. Βύ. {{ κυράνας οπη68 
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Μοῖσα, λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυϑῶνί τ᾽ αὔξῃς οὖρον 
ὕμνων, 5 

ἔνϑω ποτὲ χρυσέων Διὸς αἰετῶν πάρεδρος 

ς οὐχ ἀποδάμου ᾿Απόλλωνος τυχόντος ἴξρεα 

ουρῆσεν οἰκιστῆρα Βάττον καρποφόρου Λιβύας, ἱερὼν το 

νᾶσον ὡς ἤδη λιπὼν κτίσσειεν εὐώρμωτον 
᾿ 

Α » ᾽ ---- -“μ" 

πολιν ἐν ἄργινοεντι μαστῷ, 

“ 7 ’ 

καὶ τὸ Μηδείως ἔπος ἀγκομίσαι ΞἈν ἘΣ οὖλ. τὸ 
ς ! » 7 ΕΥ 7 το ἑβδόμᾳ καὶ σὺν δεκώτῳᾳ γενεᾷ Θηραιον, Αἰήτω τὸ ποτε 

Α 
ζωμενὴς 

3 λατοῖδ, [Β] ΟΠ ἘΞ [αἸΟΒΤΙΧ. Ζαα' (ἢ α΄ αὐτὰ ρ]. συνίζησις) ΑἸ. Βο.Ἔ 

Ώ...8 λητοῖδ. Μ --- λατοίδ, ((π πα}1ο, αὐ ν᾽ ἀούαγ, τη8.} ὅτὰ, Οχ. [{-αἰσιν] 

-εσσιν Ν᾽ -- -εσιν Ζ {{ αὔξαις ΟΜ {|4 χρυσίων δ: --- σέων ΕῬΟἘΙ, 
τ6]1. | διὸς αἰετὼν ΒΙΟΒ ΡῈ. ΠΠΡΦΗΟΥΧΖ. Βο:Ἐ Βα. (Ητὰ Ὁ) (8γ. Τὴ Ἴθρο 

ῬΥΪτηΐ βυβύθυηα β αὖ ν8. ὅ τυχόντὸς --- διὸς ἀετὼν ΠΕ, --- διὸς αἰητῶν α 
ΑΙ. (Μοβοῖ.) δια. Οχ.Ἐ Βὺ.Ἐ -- ἀετῶν ζηνὸς «β' (τε. οαπ ποίᾳ ἀετῶν 

ζηνὸς γράφε, οὐχὶ διὸς αἰετὼν [ἰῖ4 α΄ -- ἀετῶν ι΄ “Ἢ: οὕτω γὰρ ἁρμόζει τῷ 

ϑερωτ  Μ|...-- διὸς ὀρνίχων (Μι. Ὀ4.) Βε. Ηγν.2 Ὲ (οοπ8 μοο Ἦπι. ΥΘοῖθ 

Ιαιρ Ῥ. 1, 6) [| ὅ ἀποδήμου 1 -- ἀπὸ δαμου Ὁ. Μ1]Ζδς τυχόντος ἱέρεα 
ΒΕ. ΑΙΠ9 ΓΜ ΡΟ ΡΒ ἡ ΧΥῪ ἡ Βο." Βά. Ηγ.2:Ἐ (οαπα 56}. Υ οἱ.) (ἀϊ5ύ. 
αηΐα ἱέρ. ἰη [ΥΕἹ Ορ. Βά, Ηγ.2  --- ροϑῦ ἱέρ. ἴῃ [Β] Βο. Βι. Με. --- πϑαίγα 

Ρατίθ ἰΏ Βα ̓  1Ρ99) -- τυχόντος ἱερεέα Οὐ 949Ζ ΑΙ. -- τυχόντος ἱέρεια 

ΤΌ ΒΟ Εν. Βοι:-- τυχόντος ν᾽, ὅρεᾳ. α {086}. -- τυχόντος ἱερα αὐ ς (ΓΈΟΙ. 

οαπα ποία (καὶ) ἑερὰ γράφε, οὐχὶ ἱέρεα" οὐ γὰρ οἰκείως ἔχει τῷ μέτρῳ) -- 

τυχόντος γ᾽, ἱέρεα ὅτωι. Οχ. Ηγ.;: -- τυχόντος ἱρέα Βῦ." --- τυχόντος Πυϑία 

Ανν. τηδ]6 --- τυχήσαισ᾽ ἱέρεα (ερςθ) οοῃΐθοὶ οἰΐτη, 864 β'οἢ, οὐκ ἀποδημοὺν- 

τος τοὺ ϑεοὺ ἀλλὰ παρόντος εὐ τυχεῖν ἴ[ἃ σοηῃβίγποίατῃη Ν. 1, 49 (ΥἹ], 11 3) 

γυϊραίατη νἱάἀθηΐανγ ἐπου. Οαᾶθ ἰάπιθη δάμππο ἀϊβρ!οοῦ. [0Οὃ6. - σεν] -σε ΡΗ 
(ἔυ. τϑοῖθὺ [ΗΑ νῆσον Ε', [[χτίσσ. ἘΞ Ι[α΄βΊ 86. --- χτήσ. Ὁ --- κτίσ. 

ΒΟΙΜΠΟΒΌΥΧΖα ΑΙ. Βο.Ἐ || ὃ ἀργινόεντι ΒΙ[ΟΊΠΕ. Ια ΠΠΠΡΩΓΒΙ]Ό.ΥΧ 
Ζα [41.] ΑΙ. Βο:Ἐ 5...28 Βσ.5 (οὰπὰ ὅδ ἢ. ει.) -- ἀργήεντι α' β΄ (Τ ῖο]. δυτῃ 
50}. Εθο. δὲ ουπὶ βἹ. α΄ οὕτως οἰκείως ἔχει τῷ μέτρῳ) --- ἀργάεντι Ηπῃ, Βῦ." 
Ηΐτ. Νοη ορὰϑ {Πο8ὶ ργοαποία, οἵ. 4. ὅ. πθο 46 τηθηβυγα 5ύ} 0886. γι οοηβίαῦ 

1 9 ἀγκομέίσαι]9᾽ ΒΗΒΕΘΠΡΊΟΓΒΙΌΓΥΧΊΖα ΑἹ. Βο. --- ἐγκομίσαι 9᾽ 

ΟΜ “-- ἀνκομίσαι᾽} α'β' -- ἀγκομίσαι Β, Βο; --- ἀγκομίσᾶι (ΞΞ σαιτο) (, 
- ἐκκομίσαι Ἐ βοᾺ (ρϑεϊοὰ ἴῃ δοἄθιῃ ἀγκομίσαιτο) --- ἀγκομίσαι τε Τ], --- Ρᾶ- 
τΑΡὮτ. ὅ0ῃ. Ὑεῦ. ἀνακομίσειεν: οἵ, δᾶ Ο. ΠΙ, 26; Ν. ΥἼΠ|, 38. {{| 10 ϑήραιον 
[ΒΟΠΟΓΡΟΥΧαΊ Βο." -- ϑηραῖον ΟΕ. Ζα ΑΙ. αἰήτα 1 
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παῖς ἀπέπνευσ᾽ ἀϑανάτου στόματος, δέσποινα Κόλχιν. 
εἶπε δ᾽ οὕτως 

ἡμιϑέοισιν Ἰάσονος αἰχιμωτᾶο ναύταις" 20 

Κέχκλυτε, παῖδες ὑπερϑύμων τε φωτῶν καὶ ϑεῶν" 

φαμὶ γὰρ τᾶςδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς ᾿Επάφοιο κόραν :5 

15 ἀστέων δίξαν φυτεύσεσϑαι μελησίμβροτον 

Διὸς ἐν Ἄμμωνος ϑεμέϑλοις. 
͵ 

Ἔπ.α. 
5 ᾿ ὃ ,ὔ δ᾽ - ’ Ω 5 ,7 

ἄντὶ δελφινων ἐλωχιυπτερυγων ἵππους ἀμείψναντες 
Ἷ 

ϑοῶς. 30 

ἁνία τ᾽ ἀντ᾽ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν ἀελλόποδας. 

κεῖνος ὄρνις ἐχτελευτάσει μεγαλᾶν πολίων 
20 ματρόπολιν Θήραν γενέσϑαι, τόν ποτε Τριτωνίδος ἐν 

προχιραῖς 35 

λίμνας ϑεῷ ἀνέρι πειδομένῳ γαῖαν διδόντι 

}1] ἀνεπν. 1 [{Α|12. ημιϑέοις τοῖς α'β΄ Θ΄ (ΤΥῖ6].) --- ἡμιϑέοισιν τρ}]. {| αἰχ- 
ματὰο Β[ΟἸΕΕΎΓ[α' 3] ΑΙ. Ηγ. ΒΕ. -- αἰχμάταο ὈΘΘΕΤβ’ -- αἰχμάτοιο 

Ρ -- αἰχμητᾶο α Βο." ὅπ.» -- αἰχμητάο ΧΖ Βᾶ. -- αἰχμήταο 81. 

14 ἁλιπλάχτου ΒΕ ΤΡΟΓΒ]Ό Ζα’ β΄ Β0. (ουπὶ βοη. Β6 εἰς.) --- ἁλιπλά- 
του Ὦ -- ἁλιπλέγκτου( 3) ΟΝ -- ἀἁλιπλάγκτου ΒΔ. Ὲ ΕΙΥΧΑα ΑἹ. Βο:Ἐ 

(οὰπὰ ὅςῃ. Ηο.). ὅν. Ἰαυπᾶδξ 1,0. δὰ ϑόρῆ. Αἱ. 898 εἵ Μᾶ. ἴθ Νὰ. 60. 1898, 

112. Ῥεγβιδᾶθί ἔδστηθ ἴ,ο.; οἵ. δὰ Ὁ. ΥἹ, 101. }| κούραν Ὁ {| 15 μελισίμ. ΥΖ 
μελλησίμ. Χικ --- μελησίμ. [ΒΕΡΟ Βα ῬΊΒΕΕΤΈΧ.Ρα ΑἹ. Βο.Ἐ --- μελισόα. 

ΟΜ Ζηο9 {Π|16 ῳ πυης νβ8. οτηϊτῖς Β6 || ἐν οπι. Π6 --- μαθβπὲ τε]. (εὲ 6.) |} 
ἄμμονος Υ {| 18 ἀνία Υ [{ ἐρετμᾶν ΡΠ (46 Ὁ π. π.} {{νωμάσοισιν ΒΗ6ῚΙ 

[ΡυΥ]ΑΊΡΊ Βο." --- ἄσουσιν ἘΕΌΒα ΑἹ. --- ἄσσοισιν Οὔ. Χυ -- ἄσσουσιν 
ΜΥ͂ΡεΧιΖ {{19 μεγάλων ΟΝ --- μεγάλαν ΒΗΕΘΙΡΙΟΊΕΌΥΧ Ζαα’ [τ6}}.} 

ΑἹ. Βο.Ἐ ((π α' δβὲ ων βαρτξᾷ αν) --- μεγαλᾶν Ἐ' Βὺ. Ηπι. --- ΟΥ, Βα. 1, 145 
Π 20 μητρ. ΟΕ ΕἸ ΎΧΡυΖα ΑἹ. (ἰπ ΕἾ εβὶ μρ.) --- ματρ. 0 [τ}}.} Ἐο.Ἐ 

|| ϑῆραν Εἰ [| τήν Β.ΧΟ᾽ -- τὸν δή Μ -- τόν [(ΟἹΘΕΕΟ. ΠΙΡΕΊΟΥ.ΥΧΖ 
αἰα'ΒΊ Βο:Ἐ -- δε. Β Βο. ὅνπερ ὄρνιν, λέγει δὲ τὴν βῶλον... (Ὁ τόν 
ποτε τὸν ὄρνιν, ὃ ἔστι τὴν βῶλον...) Ηΐποπα τὴν 6 6]. τὴν βῶλον οτἕαπη " δὴ 

τάν .... γαῖαν Ἰαηρὶ ροΐεβε [|ἔ 21] ϑεῶ(ῷ) ἀνέρι εἰδομένω(ῳ) οπηπδβ: Ρ] ατΊ τη] 
ἀαδάναπι ἰητθ!]θχογαηῦ (Ἰοΐα βαῦβοσ, μαροεῦ Β[6]Ζα΄ ΑἹ. Μετ. μι. Βὺ,Ἐ; 

Γ6}}. τηβ8. οὖ ἢο. Ἐ οὐιϊτίαηξ, αὖ ἀβ80 16 η1) οὐ πὰπς ἀαῦναπι οὰπὶ δέξατο ὁοῃ- 

βοοϊανοσαπξ (Ρρ. ὅ8πι.Ἐ Ηπι.) ἀπθπὶ ΤΥ]. (ἡ δοτική τῷ ϑεῷ πρὸς τὸ κατα- 

βὰς ἐστίν) οὐ ὅδε. οὔτῃ καταβάς οοπ᾽πηχογαπηὶ (οἴ, Ο. ΥἹ, ὅ8. Ρ. ΠΙ, 11. οἴο.). 



ῬΧΠΉΜ  {Υν: 175 

»ἶ ) 

ξείνιω πρῴραϑεν Ἑύφαμος καταβὰς 
3 3 53... τς Α " “] 

δέξατ᾽- αἴσιον δ᾽ ἔπί ξοι Κρονίων Ζεὺς πατὴρ ἐκλωγξε 
βροντάν᾽ 40 

ἁνίκ᾽ ἄγκυραν ποτὶ χιαλκόγενυν Στρ. β. 

25 ναὶ κρημνάντων ἐπέτοσσε, ϑοᾶς ᾿Αργοῦς χαλινόν. δώδεκα 
δὲ πρότερον 

ἁμέρως ἐξ ̓ Ωκεανοῦ φέρομεν νώτων ὕπερ γαίως ἐρήμου 45 

εἰνώλιον δόρυ. μήδεσιν ἀνσπάσσαντες ἀμοῖς. 

τουτάώκι δ᾽ οἰοπόλος δαίμων ἐπῆλθεν, φαιδίμαν 50 

Εὔατα ἢ. εῦ. ἀαθνατα οχρυϊταϊθ. ϑ'ϑα ἐπουπηῦ οὔϊδη αἰ απο οαβάτη Υ6] 

σθηϊθάγαχη Τ)ουοατη 6886 βίαθπογθηθ (οατα ΗΥ. Β6.) γϑὶ ἀαθῦναμη ῬγῸ ρθη γο 

ΔΌΒΟΙατοΟ μαθογθηΐ, πᾶτὰ Ὁ) βαρτα εἰδομένω Βουϊθαηῦ οὐ (( 5 ρ]. τοὺ ποσει- 

δῶνος [Ον» τῶ ποσειδῶνι] εὖ Ω 5]. ος βαρτὰ διδόντι) 
22 ξένια Οἱ ΑΙ. --- ξεινήϊα ΤΠ) --- ξείνια ()5 οὖ τ6}}. [|Ο πρώρ. τη88. ΑἹ. 

Βο." -- πρῴρ. Βα. ὅν. Ητ. {{{Ἡὄ εὔφημος ΟΠ ΕΕΊΜΘΦΒΌΥ Χορ Ζαα' β΄’ --- ἄς 
ΟΡ πη. η. -- εὔφαμος [Β]ΧΡ ΑΙ. Βο.Ἐ [| καταβάς οπηπε8 [|| 23 δέξαιτ᾽ 

Ὁ (πὴ) || αἴσιμον τ᾽ Μ (599) --- αἴσιον τ᾽ Μαι (0892) - - αἴσιον δ᾽ Β. 
νος οἵο (ὅθ. αἴσιον δὲ) [[| ἐπεί οἱ (δε -- ἐπὶ σοὶ Μ [[-γξεν 9 [} 

24 ἀγγ. ΤΕΣ (ποη Ε),) [| 25 ναὶ ΑΙ. Βο. [{ κριμάντων (α --- κριμνάντων 
Βαρνο,Ιρο [| ἐπέτοσε (] --- ἐπέτυχε Μ' (9]. Ε) --- ἔποσσε Βκ --- ἔτοσσε Εἰ 

- γρ. ἔτισσε Ἐχα (ς. ρ]. ἐπεχυρωσε) -- ἐπέτοσσε ΒΡ[]ΕὉ οἴο. Βδιυῖου νοὸχ νἱ8, 

οοπίναχίρ αὖ Ρ, ΠΙ, 27 [{ ϑοὰς Ὁ --- ϑοὰν ϑ'΄ [[| 26 φέρομεν Ηι. [[| ὕπερῦ 
[«'βΊ ὅιι. Οχ." --- ὑπὲρ τ0}1. [| ἐρήμου ΕΞῚῚ (οατα ὅ6. γοῦ. κατὰ τῶν νώ- 

των [1τἃ Β] τῆς ἐρήμου καὶ ὁμαλὴς γῆς) -- ἐρήμω Ε'5 --- ἐρήμων ὍΙΟ [τ6}}.] 

ΑἹ. Βο.Ἐ Νόοη ἀἰβριϊοθὺ ἐρήμου αποᾶ γαροϑαϊ, 864 τηλχίπηθ ρ]δοογοῦ ἐρημας, 

οΟΙΙαῦο Ὁ.1, 6, εὰαἱϊ ρᾳΐο πο δᾶγνθιβαὶ Ὁ. ΧΠ], 8ὅ6. Απ θδιῃ Ὦ. 1. ροθίδ 

ἄς ΤΟΙΙατῖβ ἀθβουῦο οἰθβαθθ ἀθβθυθ ἰθυρὶβ Ἰοααϊσαγ ὃ... 560}, ΤΥΐοὶ, ἄραντες 

ἐπὶ νώτων ... καὶ... δι᾿ ἐρήμου γῆς πορευόμενοι .... [|21 ἐναλ. [Β]Ο ΕΣ 
ἘΕΟΙΝΡΟΕΌΥΧΖ Αἱ. Βο." --- εἰνάλ." αα΄' [τ. τ.] δ. ΟἿ, δὰ Ρ. 11, 19 

μήδεσσιν ΒΙΘΕΕΌΟΥΧΖ ΑΙ. Βο: Βᾶ. --- μήδεσσι Ἀὶ --- μήδεσιν ΟΥΝΡῸ 

[α΄ β΄ 9΄ 3] ὅι. Οχ." --- μήδεσ᾽ α[9Ὁ] (Μοβοι.). [[[0Αἀνσπάσαντες ΒΙΟΘΙΜῈ, 

ΥΧυα’β' Βο:Ἐ --- ἀσσπάσαντες Ρ --- ἀσπάσαντες φ -- ἀνασπάσαντες ΠῈῚ 

ΕἾΤΧΟΑ Ζα ΑἹ. (Μοβομ.) --- ἀνσπάσσαντες ΜΙ. Ηγ.Ἐ (δι οἵ, νγ5. 4) || ἀμοῖς Β.. 
ἘΡΟΙΠΡΙΘΟΙΓΥΊ ΑΙ. Βο.Ἐ ---- ἁμοῖς Χ ὃ Ζ ὃ αα' --- ὠμοῖς ΟΜ τηα]6 (ροἰα8 οὔϊαπη 
5ἱ ὦμοις γοΙαἰββθπί). 86}. Ψεῖ, τοῖς ἡμετέροις βουλευμασιν [[ 28 τουτάκι δ᾽] 
τουτάκ᾽ Ἐ', --- τούτακι δ᾽ 1] --- ἃῃ δ᾽ δχραηρσοπάσπι  ὅ0ῃ. ΤΥῖο]. ἀροδοβίῃ 
ἢ. 1. ἱποίρϑυθ δἰ, 81 γϑυῦα ἁνίκ᾽ οἴο. ργοίαβί πῃ [θοθυῖβ, ἀσυνδέτως. ἃ Παθοί 

Ἰάθμλ ΤΥΐο], οἰΐατα γυϊσαίδια βυγποίαταπι, αὐ γοῦρα ἀνύκ᾽ ες, οὔτ δῃύθοθάθη- 



176 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ Δ΄. 

ἀνδρὸς αἰδοίου πρόσοψιν ϑηχάμενος" φιλίων δ᾽ ἐπέων 
40 ἄρχετο, ξείνοις ὧτ᾽ ἐλϑόντεσσιν εὐεργέται 

δέπας ἐπωγγέλλοντι πρῶτον. ςς 

“ ᾿ ᾿ ᾽ ͵ “ὝἬ » " 

αλλῶ Ὑῶρ νόστου προφώσις γλυκερου Ἁντ, β. 
͵ “ ΄ πῶ ᾿ς “ -»" 5» 

χωλυεν μειναι. φατο δ᾽ Εὐρύπυλος Ταιασχου παῖς ἀφ- 

ϑίτου ᾿Ἐννοσίδα 
5» 7, 3 3 , ἊἋ 3 30. Ὰ ε “ 
ἐμμεναι" γίνωσκε δ᾽ ἐπειγομένους" ἂν δ᾽ εὐθὺς ἁρπά- 

Ι 

ξαις ἀρούρας 6ο 
»“»“-: κ ,ὔ , » 

35 δεξιτερᾷ προτυχιὸν ξένιον μάστευσε δοῦναι. 
7 ω, ΕἸ "“΄᾽ 

οὐδ᾽ ἀπίϑησέ νιν, ἀλλ᾽ ἥρως ἐπ᾽ ἀκταῖσιν ϑορὼν 

᾿θα5. οοπἰπηρδηΐαγ, Εδοῖξ ορέϊζοπθμμ. δ᾽ ἴῃ δροᾶοβὶ ἔευτὶ ροΐοβὲ αὐ Ὁ. 1Π, 

48, ΟΕ ΡΟΊΥ͂, 210. [{-οἷἵοπ. Ο Ὸ -ϑὲν ας (Μοβο!.) Οχ." --- ὅὲ τοὶ]. 

γοίς, οὐ ΤΎ16]. οἴθπθβ. ΟΥὮὨ νβ. ἢ 

29 πρόσωψιν ΟΝ ,30 ἄρχετο ΒΙΡΙΒΊΧΡ Βο.Ἑ ΚΥ. Βρ. ὅν. Ηί. 

(σατα ϑὅοῃ. Ὑοῦ. --- ἴῃ Β. ἄρ.) --- ἄρχεται ΟΠΕΟΠΙΜΘΟΌΥΥΥΧΑΥΖ α[α΄]6’ 

[4]. τ. ΑἹ. Β6. Βῦ.Ἐ {| ξείνοις Β[Ρ]α[α΄ β΄ τ. γν.] ΑΙ. ὅ1ι.Ἐ --- ξένοις ΟΠ ΕΣ 

ΕΟΙΠΟΗΌΥΧΖ Βο.Ἐ {{ 31 δεῖπνον Τὸ -- δεῖπν᾽ γ0}}. 5ουῖριϊ οὖ ἱπιρυθββῖ. 
(οαπὶ 850.) Ιῃ ΔΗ ἸΒ ΓΟ Ϊοἷβ Ἀγ 518 ΒΟ] αΐα δῦ (θχοθρῦϊβ γ88. 4 οὐ 108 απ 8 

τ. ῬΓ. δχουβδηΐατ),; ἰδθοταῦ νϑυθοσατη βίγποίατα, ἔσθηῦ οὐ ηἶᾶ. ΟἸΔΓΘ χά- 

ριν σοηῃΐθοὶ οἱ δέπας; πος βουϊρβὶ. Ηοβρθβ Βοβρὶ ῥυϊπιαπη ΡΟσα] πὶ ὈΟΠΪΒ 

γΟΥΡΙΒ παηίαΐ γ6] ῬΥΟΡΙΠΔΠΒ δαβριοαίαγ,. Οὗ, Ηοπι. Π, ει, 202 5βηαᾳ. ϑοδοῖϊα 

ἰάθη νἱαπι ΘΟ ΓΆΧοσαηῦ οατῃ ἰοχία. [|| ἐπαγγέλοντι ΟὍΥ α ΑἹ. (οἵ, δᾶ νϑβ. 
8, 16.) --- ἀπαγγέλλοντι Βὶ --- ἐπαγγέλλοντι [ΒΕΕῸ]ΠΡΙΟΊΟ]Χ ΖΙα΄βἼ Βο.Ἐ 

- ρᾶγ. ὅ.ἢ. ἐπαγγέλλονται [832 γλυχερὰς ΟΚ ἽἼΙ 39 κώλυε γνοίϊ. ΑΙ. Ἐο. Ἐ 

κώλυεν α[α'β' τ. γ.] Οχ.Ἐ [|| φᾶτο ΟΒ { γαιάοχε ΜΙ {| ἔνοσ. ΕἾΠΖ []} 

834 γίγν. [ΒῚΤΤ0Ε ΟΡΊΟΧΡν ΑἹ. Ἐο:Ἐ -- γίν. ΒΙΟΕΙΜΈΆΌΥΧαΑ Ζαα’ Βρ.1 

[| ἂν δ᾽ [Β]Ε Με. 8ι.1 Ῥϑὲ. 8πι. Βὺ.Ἐ -- ἀν᾽ δ᾽ Ορ. Βτ. --- ἀν δ᾽ τὶ]. [} 
-ξαις ΒΧν Βο.Ἐ -- ἕας ΟΟΠΕΕΘΠ  ΝΜΙΡΉΊΘΒΟΌΥΥ ἡ ΧΟῪ ὃ Ζαοα' β΄ 5΄ ΑΙ. || 

30 προτυχὼν Β' Οδο ΝΜΧα (αὰδθ νἱἄοίαν 6556 Ἰθοῖῖο ἃ ΟΠμδουϊᾶθ ᾿πηρτοθαίδ) 

-- προστυχὸν ἘΔΕΤΡΡΉ, -- προτυχὸν Β5Οροῦ ΠΕ ΡΟ. ῬΟΥ͂Ν, Ζα[α' β1 

ΑἹ]. Βο: Ἐ (δηο ΟἸδου8 Ἰθού πο ἔπ]5856. ΟΠΊΠ68 ΠΊ88. θϑίδ ΠῚ. ΠΟ πα- 

ρατυχόν; ἰᾷ οηΐπι οδὲ ἱπίθσργοίατηθηίαπι ἰδοιϊονἶβ προτυχόν) [[ ξείνιον [Β]0 
ΘΕΕΙΓΠΡΟΒΌΥΧΖ Εο.Ἐ Βά. Οχ. Ηγ.1 --- ἂς α π. π. --- ξένιον α[α΄ τ΄ τ.} 
81. Ηγ. Β6." {{ μάτευσε 1α΄β'΄ [368 νιν ΒΟΟΌΕ ΕῸ. ΠΜΡΦΕΟΥΧΖαα' 

ΣΕ τη55.] ΑἹ, Ἐο. ἢ Βὰ. --- μὲν οοπὶ, Ηγ. --- ἐν Ηπι. 3.5 ἐν Πα Σ ΒΕ. 
- οἱ Ης, --- αὐτῷ αἱ. Ῥ --- δε. Β οὐδ᾽ ἀπειϑῆ αὑτὸν πεποίηκε πρὸς τὴν 

ὑποδοχὴν ὁ ὁ εὔφημος (υδὶ Τ| οὐκ ἀπιϑῆὴ αὐτὸν οπιΐδβο Βιιδίοοῖο ὁ εὐφημος); οἔ, 

Ῥ. ΠῚ, 28: 1. 6. ποη ἰηᾶοοῖ!θπὶ 88. ροββὶῦ, ἐγαηβινο. Εἰαπι ΤΎΪΟ]. ὑγδηβιγ6, 

βοα ἰΐα : ΕΤΥΡΥΪαΒ. οὰπὶ (ΕᾺΡΉ Θπλατη) πδαᾶ ἰηᾶοοίοπὶ μδθαϊ [5101], αἱ γοΥῸ 



ΡΥΒΙΆΜΕΥΙ ἘΠ 

“ ͵ ουειρί κοι χεῖρ᾽ ἀντερείσαις δέξωτο βωλακὼ δαιμονίαν. 65 
κυ τ ᾿ πεύϑομαι δ᾽ αὐτὰν κατακλυσϑεῖσαν ἐκ δούρατος 

ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἄλμᾳ, 
Ἐπ. β΄. 

40 ἑσπέρας ὑγρῷ πελάγει σπομέναν. ἢ μάν νιν ὥὦτρυνον 

ϑαμὰ 70 
λυσιπόνοις ϑερωπόντεσσιν φυλάξαι: τῶν δ᾽ ἐλάϑοντο 

φρένες" 

καί νυν ἐν τῷδ᾽ ἀἄφϑιτον νάσῳ κέχυται ΔΛιβύος 75 

νιν ἀαὔίνιαμη 6886 ογοδαπέ, Ν, 1, 66 ἐθηθδαηῦ; αἱ δοοιβδιγ απ, “Ὁ, δυγποίατᾶ 

Β[Π1}}} γϑυδὶ ἕπεσϑαι αἰδπίατ, Ὁταὺ 650, Ἀ}}1}} πογανῖ. [{ ἀκταῖσι Ὁ --- ἀχ- 
ταῖσιν α ΑἹ, Οχ.Ἐ --- ἀχταῖσ Ο --- ἀκταῖσι τ0}}. χι88, Εο.Ἐ (ε0 Β.) {|| ὅο- 
ρὼν ΒΙῚΌΤΟ; οἵ, Ῥ. ΙΧ, 119. 

91] -σαις ΒΧΡν Πο, -- σὰς ΟΡΕΞΟΊΝΟΟΥΧο Ζααβ’ ΑΙ. {{ 89 ἐνα- 
λίον Τ),Ε', (εἴ. Επήρ. Απᾶν. 858. Ηθ]. ὅ84, Αὐῖϑι. ΤῊ. 825 81.) --- ἐναλία Β 
ΟΡΕΙ ΟΡ ΒΟ. Χ.α Βο." -- ἐνάλία Ἐ6 --- ἐναλίᾳ ΤΜΖαΊΒΊ ΑἹ. ΜυοΣ 
ΤῊ, Τὰ, ΚΥ. 1,0, (Δ ΑἹ, 188) Β5.2 (ουπὶ ὅομ, Ψεί,2 οἱ 9]. Ῥ τῇ ϑαλασσίᾳ 

ἅλμῃ) --- ἐναλίαι 2 --- ἐναλίαν (ΤᾺ.) Ηπι.8 Βα, Μ5. (ΒΚ. 1Υ7, 544) αυοὰ 
ΒΟΙΡΒΙ αὑτὰ ὥοἢ, Μοῖ,: συμφερομένην τοῖς κύμασιν; δρυαα ῬΙπάδγαμη Πᾶθο 

ταϊροῦϊγα οοτπηροβίτα ἴπ τὸς τηδχῖπηθ ΤΟΌΪΠα 6880 501]6ηΐ, οὐδ ρῬᾶποα θχθυηρία 

πὸ ΠΥ ΤΥ δῦ. ΝΟ δ. πὸ 90... 5... 1ὰ ΘΟὨ ΓΆΤΊ ΔΤ Ῥαγίοτη αἰἴουγα Ἰϊοοὺ --- 

ἐναλίου (1ο. Ετ. ΜογοΥ) Βῦ, 1. Βο.: ὃν. Ἡν, {} βάμεν α. -- βάμεν ΒΙΟ ΠΕ. ] 

ΜΡ. --- οὔτ πὐοψαθ δοοοηία Β -- βᾶμεν Π,Ε..Ε᾿ ΕΡΟΓΥΊΧ. Ζ[ααβ' ἐἼΞῚ Ὁ] 

ΑἹ. Βο:Ἐ || 3954. ἑσπέρας ουπὶ Δηἰθοοοηθι5 οοπίπησπης ΟὔΥα ΑἹ. Β, 
ΤῊ. 1. ὅν, Ηἰ. -ττ οὰπη 5644, (Π.}1}5. τη8. τπἱὖν ν᾽ ἀοίαι,, πἰδὶ ἔτ, α΄ β΄) Ορ, 8. 
Βῦ.12 Βρ.1 (ὅ.ἢ. γε ει.35 59. Β60,1) ααοᾶ γοροβαΐ --- ποαίτα ραγίο αἰβίπη.- 
απ ΒΕΒῚΘΖ Βο. Βι. Μυ, Βρ.2--- δδδημο (Δαν θ᾽ αΠ 67) [0}] Ηγ, (ὅ6ἢ. Υ οἱ.: 
ΩΝ Β66.3) {|} 40 ἐσπέρας Ὁ --- ἐς πέρας ΗοΚ, || ὑγρᾶς 1" (μοη Ἰ0816) -- 
ὑγρὰς Ὁ, --- ὑγρῶ(ῳ) [ΒΟ]ΡΕ. ΕῸ εἴς, --- ὅ6. Ψοι.2 τῷ πελάγει τῆς δυτι- 

χῆς ϑαλάσσης τροίο; [σεῦ ὕ, π. σπ. βοραταύιπι; υἱᾶθ Βῦ,.: [{σπωμ, ΟΜΡ 
οὔ Ζυ5Β»εα'β΄ --- ὠσμ. Κὶ --- σπομ. ΒΑ ΠΙΕΕΊΘΙΓΥΧΊα ΑἹ. Βο. {1 ΑΙ. 

ΠΠ νιν ΒΙΘΕΕΙ ΘΟ ΙΠΡΟΓΕΙΌΧ," Ζνπιαβ' Βο; ὅϊα, Οχ." --- μιν ΟἸΜΠΥΧΡΟΝ 
ΥὉ) ἃ ΑἹ. Βο.Ἐ Βά. (μὲν) --- μοι Χα --- μεν Ζε [| ὄτρ. ΒΟ ΔΟ) ΕἸ ΓΜΠΥ͂ 
ΧΖα ΑΙ. Βο.Ἐ -- ὠτρ. ΘΕΡο9 ΑΡΟΓΒΠ]Όα β’ Βῦ.Ἐ ΟΥ̓ δᾷ νβ. 82 {{-ϑαμὰ 

ΟΜΒΥΧΖ (ἴα Οὶ διὶ ϑαμὰ οὐ ϑαμά ἱπηριπι, δαὶ ϑαμᾶι) --- ϑαμά ΒΗΕΈΕ' 
ΟἹ οἷο. [{| 4] λυσιπόνοισι ΟΥΥ͂ΧΑΖ --- νοις τ0}}, --α λησιπ. (ΤῊ,.) {{|--σσι 
γοὺξ. ΑἹ. Βο." --- ἐσσιν [Ῥ9 Υ 3 α]α' [τ. γ.] Ῥπ. ΟχΙ» [{δ᾽ ἔλαθ. οἸηπθϑ [] 
42 καὶ νὺν ΒΟ ΕΚΟΙΜΠΡΟΕΌ.ΥΓΧΊΖα ΑἹ. Βο. Βά, --α καί νυν [«'β1 
ὅτὰ, Οχ," οὗ, δά Ο, ΠΙ, 84. Ρ. ΠΙ, 66. {{| ἀφϑέτω(ῳ) ΓΒΕ (σαι 5... Ν εἴ.) 
ἄφϑιτον οἸηηθ8 (αὐ νἱάοίιν) τ 1}. (ουτα 5608. 66.) {|| λιβύης ᾿ 

Μοχιτηβοη, Ῥίηδατ. 12 
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3 7 7 Α ω 5 ᾿Ὶ ΜἹ ͵ 

εὑρυχορου σπέρμω πριν ὡρως.. εἰ γὰρ οἶκοι νιν βαλε 
- “ 

πὰρ χιϑόνιον 
Μ 5 ς 2 3 
Αἰδὰ στόμα, Ταίναρον εἰς ἱερὰν Ἑὔφαμος ἔλϑθών, 

45 υἱὸς ἱππάρχου Ποσειδάωνος ἀναξ, 8ο 

τὸν ποτ᾿ ἙΕὐρώπα Τιτυοῦ ϑυγάτηρ τίκτε Καφισοῦ παρ᾽ 

ὄχϑαις" 

τετράτων παίδων κ᾽ ἐπιγεινομένων ΣΤρ. Υ- 
αἷμώ “ποι κείναν λώβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον. τότε 

γὰρ μεγάλας ὃ5 

ἐξανίστανται Λακεδαίμονος ᾿Αργείου τε κόλπου καὶ Μυ- 
χηνῶν. 

50 νῦν γε μὲν ἀλλοδαπῶν χριτὸν εὑρήσει γυναικῶν 

ἐν λέχεσιν γένος, οἵ κεν τάνδε σὺν τιμᾷ ϑεῶν 90 

νῶσον ἐλθόντες τέκωνται φῶτα κελαινεφέων πεδίων 
δεσπόταν" τὸν μὲν πολυχρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι 95 

»" 5 ᾽ὔ 

Φοῖβος ἀμνάσει ϑέμισσιν 

48 εὐρυχόρου ΒΕΘΊΙγΑοα 8πι. --- χώρου ΟΠΕΓΠΡΟΒΌΥΡΟΧΖα!β' 

ΑΙ. Βο: Ἐ (οαπα ὅοι. Με.) --- εὐρύχωρον Β, [|| εἰ ἍΝ οπι. Βο. [οἴκοι Β |} 
νιν ΒΙΠΕΒΟΙΠΠΙΡΊΟΓΕΓΟΟΥΕΧ  ΥΥΥῚΖ τοος. ΑἹ. Βο: Ἔ --- ἀὐν ΟΜΥ 8 [} παρχϑ. 

ΡΕΕῚΟΥ Π| 44 ἀΐδα ΒΟΡΟΠΜΠΦΆΙΥ ΧΊΖαα' ΑἹ. Ηο.Ἐ (πῃ α΄ οὔπῃ 6]. συνί- 
ζῆσις) -- ἀἄϊδα ἘΝ --- ἀιδαὰ ΒΟ." [| εὔφαμος οπποβ [| 45 ποσειδάονος ΒΡΟΕΠ 
Ἃ Βο. ἘἜΒ03Ὲ. ἄωνος [ΟἹΘΕΞΚΑΙΜΓΥΊΖ τορος. Μι. 8ι.1 δι. [46 ποτε ΡΟ 
|{ εὐρώπη Ἐς, || τίκτε ΟΜΥ͂ΧΖ τεοο. ΑΙ. Βο." --- τίκτει ΒΟ ΕΕΟΙΡΟΘΕΠ (αι 
ϑ0Β, Ὁ [(ογπι.] τύκτοι) ---- 56. οί, ἐγέννησε [|ὺ καφισσοὺ {᾿ --- καφέσου 
ΑΙ. --- καφισοῦ [ΒΟ]ἸΒΕΞΕα [τ6}1.} Βο.Ἐ [|| 41 τετάρτων ἘῈ, Δ --- τετρα- 
πόδων (819) ἘΠ, [} κ᾿ οπι. Μ {|| 48 κεῖναν ΠΥ [{{εὐρείαν Ρ -- εὑρεῖαν Μ 
Χ {|| 49 -σταντο Ἡ, [|| μηκυνᾶν ΟΠθα --- μηκηνᾶν 1.25. [ 50 μὰν ΒΟΟΌΕ. 
ΕΙΟΙΓΝΜΠΡΟΕΟ.ΥΧ.Ζ ΑἹ. Βο: Ἐ --- μὲν αοα' β' ϑ'΄ Ῥν. Ην. Βο. [{ 51 λέ- 
χεσι [Β]  ΕἸΘΉΗ θα α Βο." Βά. --- λέχεσσι Ἐ' --- λεχέσστ Υ͂ -- λεχέσι Χ Ἢ 
- λεχέεσσι ΟΜΧΡΖ “--- λέχεσιν αα'ϑ [τι 1] 1. ' Θά τα ἢ Χο] χξ Β, 
-- κε Χυ {|{τάνδε] τάδε ΒΑ Β,116. --- τάνσε Ῥ (στ 6]. εἰς τήνδε) ΠλΑΪῸ, 
Υ6 1 Οὗ βιρτηδεβυηαπι, οἵ, δὰ Ο. ΙΧ, 165ᾳ. [| 52 - -φίων ἘΠῚ 1) [[ 58 πότ᾽ [Β] 
ΟὈΙῦ9Πα ΔΙ. Βο." -- ποτ᾿ ἘΠ οἱο. 5... {} "4 ἀμμνάσει Β.ΌΕΡΕΟΧυ Ζ9ὅα΄ 
[6Ἴ Βο: ὅπ. Ηγ. 6. οὰπι β0 ἢ. Ηθο, --- ἀμνάσεει ΟΜΟΥ͂ΧΕ Ζι(9' ἢ) ΑΙ. 
ΟΡ." Βᾶ. Οχ. Βῦ." (πῃ Ν σι) --- ἀμμάσει α --- ἀναμνάσει Εἰο Οο. [{ 9έ- 
μισσι ΒΟΡΕῈ ΕΛΠΟΧΡα ΑΙ. Βο:Ἐ --- ϑέμισε ΒΙ ΌΧΑΖ --- ϑέμισιν Ὁ -- 
ϑέμισσιν (4 ΑἸ[γΥ}] Οχ. ἢ 
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55 Πύϑιον ναὸν καταβάντα τιρόνῳ Ἄντ. γ. 

ὑστέρῳ νάεσσι πολεῖς ἀγωγὲν Νείλοιο πρὸς πῖον τέμενος 

Κρονίδα. 

ἢ ῥὰ Μηδείας ἐπέων στίχες. ἔπταξαν δ᾽ ἀκίνητοι 
σ ιωπῷ ΙΟΟ 

ἡρῶες ἀντίϑεοι πυκινὰν μῆτιν κλύοντες. 

ὦ μάκαρ υἱὲ Πολυμνάστου, σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ το 

6ο χρησμὸς ὠρϑωσεν μελίσσας Δελφίδος αὐτομώτῳ κελάδῳ" 

ὥ σε “ιαίρειν ἐς τρὶς αὐδάσαισω πεπρωμένον 

55 πυϑικὸν Ὁ -- πύϑινον Β [| ὅ5ὅ54ᾳ. χρόνω(ῳ) δ᾽ ΒΙΟΘΕΕΟ ΠΝΡΩ 
ΕΌΥΟ.Υ ΧΧ,ροΥ Ζαρα β΄ 5’ ΑἹ. Ἐο: ἘΞ (1, 6,,. ΟἸηη68 τη88. οὔσῃ ΚΟῃ. Ψοί.; ἴῃ 
ΡΙαΥ πλῖθ [αὖ ᾿π ΒΗ ΕΌΤΠ]ΖααΊ ΡΊθπθ δηΐθ χρόνῳ ἰηίοηριπούθτη οβὺ, αὖ ἴῃ ΒΟ. 

ΒΥ. Μῃ. Ηὰ. Βῦ.1 : οοτηχηδίθ ἴῃ [ΥΜ] Ογ. δύ, Οχ. Ηγ. ; ποη ἀΐδβύ, [Ὁ] ΑἹ. 

ΠΟρΡΊ ΡΘΗ ΟΥῚ) --- χρόνῳ (οι. δ᾽) Χ,.. δι. Ηγ.2 ΤῊ. Βὺ.5Ὲ (ϑη6 αἰδύ, ὅτι. 

ΤῊ, 1. ὃν. Βρ.3 Ηἰ.; οοτηχηδία δηίθροβιίο Βᾶ, Ηγ. Βύ.32 Βν.1) -- »χρό- 

νῳ γ᾽ (Ρν.) Βο. {|| 56 ὕστερον ἘΠῚ Θ,12Μ3Ἁ2Ζ (ουτα ὅθι. 1712 χρόνῳ δὴ ὕστε- 

ρον) --- ὑστέρων ὅς --- ὑστέρῳ(ω) ΤῸ}. (οὐΐατα ΕἸ 5 ΟΊ ΡΟ, οὐσὰ β6ῃ. Βο. 
Β οἷο, χρόνῳ δὴ ὑστέρῳ) [|0 ροβὺ ὑστέρῳ οοιμτηα ροβυῖν ΤῊ. [{. πολεῖς Β 
- ,πολεῖς Βο. ΒΥ. Μι, --- πολεῖς τ0}1, (πολλεῖς ὕ ---- πολλαῖς Ἀ) --- ποτ᾽ 

εἰσ(ανάγει) Ηπι.4 --- ὅ0ῃ. οί. πολλοὺς ἄνδρας [[ ἀγαγεῖν ΟΜ» ΤᾺ. Βῦ.3:Ἐ 

Ηι, --- ἀγαγὲν ΕρΟῬΟΥΑ  Χα Ζα ΑἹ, ο,.Ἐ Βρ.2. τϑοίθ (οὐΐϊαπη ΚΘ, Ὗ οἱ. 12. [οὐ 

61]. ἘΣ ἀγαγεῖν] ἱπἢ εἰ ἄν ατα ἐποπίαν) -- ἄγαγξ ΒΧν -- ἄγαγεν ΕΟ α’β' Βῦ.2 
(οοπίτα 50}.) --- ἄγαγε ΠΟΠΠΠ (οχ 1 ἀγαγε τοίουτατ) -- ἀνάγει Ηπι.138 Ἐλ8ὲ 

δ᾽ δηθβααϊξιιβ δ τπιβιτη ἃ τποίυ οἶδ, ραΐο, αὖ Θ᾽ γ8. 9. ΟὉ Βίαΐαμῃ, [{νείλου α 
|| πιὸν ΤῈ) [{ -νίδου Ῥ [| 51 Τποῖρῖῦ Ιαοαπα Το πἰδπογιτη αἱ β΄γ ΟΡ [Ὁ]1ὰ 

οοαϊοῖβ α΄ ἰηᾶθ ἃ0 πος ἴοθο 8416 δα Ῥ. Ψ, 110 αιηΐῖδϑα ΝΆ απἰᾶθπι 16- 

σαπα οδὲ ἴῃ Θ΄ χ' 564 οὑπὶ ἐἶχ΄ (46 χ' 48]18 510 η. 1.} ποπάππι ᾿πβρθοῦϊ βἰηΐ, 
ὨΪΠῚ] βαροτοβῦ ὩΪδὶ 6. Τυϊο], ἀραὰ ὅζυ, (οχ ε΄) Ρ. 28 ----32, υπᾶθ ρᾶποα 6 

οἶτι8. ΒΟΥ αν 5. ΘΟ] σηὐαγ, οὐ ααᾶ ἀρπθᾶ Οχ, ὃχ 9'΄ τοϊαία βαηῦ, [|| 57. 
ἦ ῥα ὈΡΡΥ͂ 8ι.5 Βὰ. Ηγ.3 Ηπι. Βὺ.2 -- ἦρα Με. 8.1: -- ἤ ῥὰ 
ΒΟΕΟ. Π ΜΊΟΥΣ. Ζα ΑἹ. Βο: Ἐ 5.24 Ῥϑιέ, ὅ1ὰ. Οχ.Ν -- αἵ ῥα Βῦ.1 -- ταί 

ῥα ἢν, - οὕτως ϑόγϑη 8. Ρ -- βοι, γού, ἔφη ἡ τῆς μηδείας στιχομυϑίέα 

οὐ οὕτως εἰρήκασιν οἱ τῆς μηδείας λόγοι βοποιηαίθ ΡΙπαδυϊοο --- , , β8πὸ " 5." 

|[ 7 ῥα μηδεία γ᾽ ἐπέων στίχας Νὰ. [{ ἔπτασαν ῬΩΗ, (ῃ Ῥ οὑπὶ ρ]. συν- 
ἐστάλησαν) Ϊ 8 πυκχνὰν Ε}" Ι 809 πολύμναστε Β, [| 60 χρησμὸς] χρυ- 

σὸς φ" Ι; ὄρϑωσε ΠῚ ΑἹ. -το ὠρϑωσε [Β]ΙΟΟ ΟΕ ΡΟΣ ΜΠΡΦΟΥΧΖ Εο.Ἐ 
-- ὄρϑωσεν 1 -- οὥρϑωσεν αρο[α] Οχ." ΟΥ, δ ν8, 82 {| θ1 ἃ] ἡ Υ, || 

ἐστρὶσ Β, Βύ," --- εἰς τρὶς ΒΟΌΈΕΣ οὐο. || - σαισαι Β --- σαισα Βῦ,Ἐ --- 
σασα ΥὙ0]1]. τη88, Δ]. Πο,ἢ 

15. 



ἘΠ  υνν ὐΥΦο- 

18ο ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚΙ͂ Δ΄. 

βασιλέ᾽ ἄμφανεν Κυράνᾳ, 1το 

Ἔπ. γ. 
͵ “ 5 Α Μ “ 

δυσϑρόου φωνᾶς ἀνακρινόμενον ποινὼ τίς ἔσται πρὸς ϑεῶν. 
μὰ Ι ι ᾿ νι ὦ ἣν" μ μὰ 3 “» 
ἡ μάλα δὴ μετὰ καὶ νῦν, ὧτε φοινικανϑέμου ἦρος ἀκμᾷ, 

ὅς παισὶ τούτοις ὄγδοον ϑάλλει μέρος ᾿Αρκεσίλας" 15 

τῷ μὲν ᾿Απόλλων ὦ τε Πυϑὼ κῦδος ἐξ ἀμφικτιόνων 

ἑπορεν 
ἱπποδρομίας. ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ Νοίσαισι δώσω 1:0 

᾿ καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ" μετὰ γὰρ 
κεῖνο πλευσάντων Μινυῶν, ϑεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύ- 

τευϑεν. 

02 βασιλέα Β [ ἀἄμφᾶνε Β -- ἄμφανε ΒΕΡΟΙΡΟΆῦ ΑΙ. Βο." -- 

ἄφανεν ΟΜ} --- ἄμφανεν [ΟἸΥΧΖα[ς51 Ὁχ. Ἔ5Ὶ κυρᾶνᾶσ. Β - κυράνασ Ε' 
6. Ἐα[6] ΑΙ, Βο.»Ἐ -- κυρήνᾳ Θ΄ --- χυράνᾳ ΟΟΘΕΕΟΠΝΡΊΘΡ. ΟΥΥΧΥΖ 
(απ ὅϑςῃ. ει.) Βε. Ηπι." 69 δυσώθρῥῥου ΟΑΟΝ .“-- ϑυσερόου ΒΑε “-- 
ϑυσϑρόου ΒΡΟΡΟῚ εἴς, {} θ4 μετὰ, καὶ νῦν 1 Βο. --- μετὰ, καὶ νῦν, ΒΥ. Μτ. 
- μετὰ καὶ, νῦν ὕ' ---ἶ μετὰ καὶ νῦν ΒΟΘΕΕΜΟΥ͂Ζα ΑἹ. -- μετὰ καὶ νῦν, 
σρ. δι. --- β0ι. ποη ἱπηρῖς μετὰ οὔτ καὶ νῦν 564 μετὰ δαξ (τοοΐθ) δἄνον- 
ΒΙΑΊΟΥ πιο Πρὶς (ροβίθα) μετὰ τοὺς ἀπὸ εὐφήμου ἑπταχαίδεχα, δαξ (πη816) οαπη 
παισὶ Ἤοοηπϑοοῖϊδξ. --- μέτα κ. ν. (ΞΞ μέτεστι) ΡΥ. --- μέγα κ. ν. ὟὟαᾳ. (Βγ.) 1} 
ὥστε ΒΓΡΉΌΧΡ ΑΙ. Εο.Ἐ --- οπιίββαπι οβὲ ὥστε ἰῃ ΟΟΘΕΕΟΠΜΟΕΥΎΧ 5 
ΥΖϑ' --- πού γε αἋ (Μοβο}..) --- ὧτε Βσ. ὅπ. Ηι, Οἵ, Ο. Χ, 86 {{ἧρος 
ἀκμᾷ(ἃ) ΟΙἸΟΕΕΊΜΙΠΠΥΎΧΥΖα ΑἹ. Βο." --- ἥρος ἐν ἀκμᾷ (ἃ) ΒΗΕΠΡΟ 

Β ὕτ. --- τε ἦρος ἐν ἀχμᾷ 9΄ (Ττῖ|ο]. οπὶ βοῃ. ἐἢΓ ἀρὰ 85γ. Ρ. 28, τὖ. νἱά6- 

τ) --- οἱ. αἱ ὥστε ἐν ἀκμῇ ἔαρος --- ὅ.Β.ῖ ὥσπερ ἐν τῇ τοὺ φοινικοῦ.... 

ἔαρος ἀκμῇ... ὅ.ἢ. Εο. Β5 ἐν ἔαρι (δὶ 411} [{Π6 3] ὡς ἐν ἔαρι) {{θ8 παισὶ 
τούτοις ΒΟΡΘΕΕ. ΘΟ. ΠΙΜΡΊΟΓΒΊΌ.ΥΥΥΧΥ Ζα[ο] ΑΙ. ο: (1. 6. ογῦπεβ γοϊέ, 
εὐ Μοβοι., οὔπὶ ὅ.ῃ. Ψεῖ.) Βῦ. Ηπι.3Ὲ --- παισὶ τούτου Θ΄ (Τυῖο].) Ἦν. 
Βε." --- τοῖο παισὶν Ηπι.1 --- παισὶν οὕτως Επι. --- ἔπεσσι τούτοις Ηΐ. τηαῖο. 

Ιδὔγιιβ (Θοματη 1} Ῥοορίϊοαβ μπὶὸ σοηΐ ρτὸ βοηϊῦνο Ἠαϊπβ σΘΠΕ5 ἀβαγ- 

Ρδίῃβ οβί; ποτὶ σὰν οοηξησαβ, ϑοῃ. οί. ἐν τούτοις τοῖς πασίν, τ] Β 4. 

ΡΙΠΙΟ ἱπηροίι ἐν τοῖς τούτου παισίν βουϊρεοταῖ; αποᾶ ᾿Π|οο 'ρβθ στοιγαδοίαυϊε: 

μος πΙΒ}} ΤΥ ]ΟΙπΐδπο οοιηπαθηΐο δἀβέγιδί, {μέλος ΟΟΝΜΡΟ --- μέρος ΒΟΔ[Ο] 
ἘΕΟΘΙΓΒΙΌΥΧΖα[ς9 ΑΙ. Εο.Ἐ (οατα βοῃ, γ6.) {{ 66 ἀμφικτυόνων οἸιη 68 
τη58, (Ὁ -υὠνων) ΑἹ. ο,Ἐ (σαπι ὅ6ῃ, Υοῖ. οἱ ἔθο, ἰπ πιβ8. δὲ δᾶ.) ΚΥ. --- 
- ἀμφικτιόνων Βῦ,Ἐ (οππι ορυταὶβ τηββ. Ν. ΨΊ, 40 (44); 1. 11,26) {{ 68 νᾶ- 
χος ΜῦῸ [|| 690 σφισι νείξ. ΑἸ. Ηο.Ἐ -- σφισιν αἰ.9] Οχ.Σ -- [σφι]- 
σιν Β, 
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7ο τίς γὰρ ἀρχὼ δέξωτο ναυτιλίας: Στρ. δ΄. 
τίς δὲ κύδυνος κρατεροῖς ἀδώμωαντος δῆσεν ἅλοις; ϑέσφα- 

τον ἣν Πελίαν 125 
ἐξ ἀγαυῶν Αἰολιδᾶν ϑανέμεν χείρεσσιν ἢ βουλαῖς ἀκάμ- 

πτοις. 
ἦλθε δέ κοι κρυόεν πυκινῷ μάντευμα ϑυμῷ, 130 
πὰρ μέσον ὀμφαλὸν εὐδένδροιο ῥηϑὲν ματέρος" 

75. τὸν μονοκρήπιδα πάντως ἐν φυλαχκᾷ σχεϑέμεν μεγώλᾳ, 

εὖτ᾽ ἂν αἰπεινῶν ἀπὸ σταϑμῶν ἐς εὐδείελον 135 

αι ϑόνω μόλῃ κλειτῶς ᾿Ιωλκοῦ, 

“ 5:5 Δ Ὁ )ὕ ε 8. 1.6 ᾿ 3 ξεῖνος αἰτ᾽ ὧν ἄστος. ὃ δ᾽ ἄρω χρόνῳ ἀντ. δ΄. 
ΨΦΨ, 3 Ξ, -»" διδύ ἌΝ 2 Ξ 3 λ δ᾽ 
ἱκετ᾽ αἰχμαῖσιν διδυμαισιν ἀνὴρ ἐχπώγλος" ἐσπ)ᾶς 

ὕὔ͵ 4, 

ἀμφοτέρω νιν ἔχιν. 140 

10 τίς μὲν ϑ΄ κ΄, (Τυῖ6].) -- τέ γὰρ α --- τίς (οτα. γὰρ) 1 --- τίς γὰρ 
γ0}1. (οατα ὅθ. 6.) {{ ἀρχὲ δέξατο Β4Β,(( 3) --- ἀρχ᾽ ἐδ. ΟΤΊ, --- ἀρχ᾽ 
ἐδ. ΘΕΈ ΡΟ αΟΙΡΟΈΌΥ Χ,ΑΖ -- ἀρχὴ δέξατο ΒΡΥ͂ΡΧ.» [291 Βο.Ἐ --- ἀρχὰ 
δέξατο Εἰ, ΕΔ} Βο; ὕτ, Οχ.Ἐ --- (ἀρχὰν δ, 1...) --- ἄρχ᾽ ἐγένετο ΝΜ (6 ρ].) αυοὰ 
ἀ6 1ηξο]]δούα (οατα ῬΡ. ἔπ 10) ἔτ. σϑύατα οί; οἵ, Ηοχῃ. 1]. τ; 290; 1Ι4θ6πχ 59. Ὑ οί. 

τίς γὰρ ἀρχὴ τοὺ πλοὺ [ἐγένετο]; νἱἀοίαν γοϊαΐδθ6. [{ ναυτιλλίας Ο [| Ἵ] ἄλλοις 
ὈΜΌΧΘΑΖ --- δεσμοῖς Ῥ (6 6].) -- ἄλλης ὁ --- ἄλης α --- ἅλοις ΟἸΟΥ͂ΧΡ Ζαι 

[γ6}1,.] Α]. Εο,Ἐ || πέλιαν ΟὙὙΧα || 12 χείρεσιν ΔΖ [| ἀκνάμπτοις ΒΗΕΙ 
ΕΟΡΟΌΥΧΖ ΑΙ. Βο." --- ἀγνάμπτοις ΠῚ --- ἀκάμποις ((᾽ ἐοβία Π6.) Μ' -- 
ἀκνάπτοις α --- ἀχάμπτοις [0] ((᾽ ἰοδία Βῦ.) Ητι. Βῦ. ΟἿ 1. 11,11; 0. 

ΠΠ) 21. 88, {{| |ξ7]83 οἱ κρυδεν] ὀκρῦοεν Μ --- 50}, φρικτὸν {|| 14 παρὰ μέσον 
ΗΟ, --- παρμέσον ΘΕΒΕῪ ΑἹ. “--- πὰρ μέσον ΒΙΟἸΙΜΡΟΙΓΌΊΧΖα ϑ8...Ἐ |} 

15 μονοχρήπιδα ΒΒ... ΕΥ̓ Χ.6 Ζ[α] ΑΙ. Βο: Ἐ --- μονοκρηπίδα ΒΡΟ ΟΠ ΈΔΟΡΟΉΤΙ.Χν 
(οαπὶ {Π59}) ---᾿ μονοκρηπῖδα ΕΞ Ἐ',ΠΒ56Ὰ --- μονοχρηπῖδα α [{- -χῇ ΒΕ. [| 10 εὖ- 
δείαλον  [[| 1] κλυτὰς ΡΩΟΒῸΖ -- χλειτὰς ΒΟΩΒΕΟΊΜΥΧα [τ.] ΑἹ. Βο." 

|| 18 ξεῖνος ογαποβ [[αἵτ᾽ ὙΧΑ Ζεοῦ -- εἴτ᾽ ΟΡ ΤῊ. --- αἴτ᾽ ΒΟΔΛΏΕΞΝ ΚΕ΄ 

σΙΓΠΡΩΓΕΊΌΧ,Χὺ Ζροα [1.1 Α1. Βου  {|0 ὧν ΒΕ. ΕῚΧ.»Ζ (φάτ ὅ6}.1 ΒΤῚ 
Βο.:) Μυ.Ἐ - - ὧν [Ο]ἹΟΓΠ0]Ἐ 6 ΠΡΟΓΆΌΥΊΧ.6α (,, τὶ οπιπθβ΄’ οἷν Βῦ.) ΑἹ. 
Βο.Ἐ Β6. Ηγ.5Ἐ (οὰπη 508,2 1ὴ Ὁ οὐ ε]. Ἐ' οὖν) οὗ, Ο. ΥἹ, 19 [ὅδ᾽ ΒΡ 
ΕΟΟΧΖ Βο." --- ὁ δ᾽ [Ο]ἹΕΊΜΡΙΌΥ͂α] ΑΙ. Μτ. {{{ ἄρα ΒΙΟΒΕΘΤΠΡΩ 
ΒΟΌΥΓΧΊΖα ΑΙ. Βο:Ἐ -- ἄρα Ὁ -- ἄρα Βύ.Ε [19 -αἴσιν Ἐκ[0.9] Οχ." 

- αἴσι ΒΟΟΡΕΘΤΜΠΟΒΌΥΧΖ [|| ἐσϑὰς δ᾽ (ας δ᾽ ἐθὰς δ᾽ ΟΜ -- 
Ἐξ 1 :- ἐσθὴς δ᾽ Βὶ -- ἐσθλὰς δ᾽ Χε ΠΠ βουῖρβὶ ἀμφοτέρα οππὶ ἘΠ" 
(αἰγαααο: οἵ, Ν. ὙΠ, 94. οὐ 50}.1 ἐσθὴς δὲ διπλὴ συνεῖχεν αὐτόν) --- ἀμφό- 
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ο - ’ ε έ - , 
80 ἃ τε Μαγνήτων ἐπιχώριος ἁρμδζοισα ϑαητοῖσι γυίοις, 

3 ᾿ εἶ ἢ , ΄, « 
ἀμφὶ δὲ παρδαλέᾳ στέγετο φρίσσοντας ὄμβρους" 
4.Λ “ 7 , Ν 5 τ ᾽ὔ 

οὐδὲ κομᾶν πλοχώμοι κερϑέντες ὠχροντ᾽ ἀγλαοί, 145. 
- « » ͵ -ῷ » ἄλλ᾽ ἅπαν νῶτον χαταίϑυσσον. τάχα δ᾽ εὐθὺς ἰὼν 

σφετέρας 
" “4 ἡ 5 ͵ ͵ 

ἐστασϑὴ γνώμας ἀἁταρμύκτοιο πειρώμενος 150 

8ς ἐν ἀγορᾷ πλήϑοντος ὄχμλου. 

τερόν το], (εὐ ἘΦΕ, ι΄.) οαπὶ Ο. ΥἹ, 17 οὐ στη, ραββίμι {μὲν πιβ8, ΑἹ, Ηο." 
(πα Β μι εβί, δὲ ν βαρ) --- νιν ΒΟ," [{| ἔχεν ΒΟ 8 [ΟΠ]Ε ΟἸΡΙΦΆΥΊΧΖα[ο5Ί 
51, -- ἔσχεν τ Σ ΑἹ. Βο.Ἔ 

80 ἐπιχείρ. ΝΠ γύοις Ἐὶ Ι 81] Σὲ οπῖμθβ -- ον 80. καὶ ἡ παρὰ 
Χείρωνος ὑὐλσλας Ἀ (α, ἡ ἔσχεπε καὶ ἀπήλλαττε (μοο Ὁ; ἱπ Β Βο. ἀπήλυγε) οἄνε 
ΟΥ̓Θἄδ5. ἔμπι8886 τε; ὅ6ῃ, ἑθχίπμη ΠῸΠ δᾷ ὑϑυθιιπὶ χρυ [[ παρδαλίᾳ ΟἸ 
γα. Ηπι. Βὺ." -- παρδάλεα Οἱ (οππὶ ρα]. δερὴ) --- παρδαλέα ΒΗΙΕΕΜΡΊΟ 
[ΕἸΌΥ͂ΧΖα [1.1 ΑΙ. Βο.Ἐ --- παρδαλε᾿, ἃ εχ 8.0}. οἵ, δὰ Ο. ΧΙ, 7. 
82 χομὰν (ααλ (Ἅ« απὶ 09) [ΟἸΠΕΈΕΜΗΥ͂, αἰν.] ΑΙ. Βο. --- κομᾶν Υ -- κόμαν 

Β.(Ου90 52) Θά ΟΕΌΧ.Ζ {[{ καρϑ. ΟΚ --- χερϑ, [Β]6ὲ εἰς, {{ οἴχοντ᾽ ΒΟ 
[ΟἹΡΙΕΕΊΟΘΙΠΡΟΒΌΥΧΖαϊν. ΑΙ. Βο. ΤῊ. -- ᾧχοντ᾽ Βύ." Ο. ΥἹ, 838 
ΟΠΠΏ68. π|885, ὠχετ᾽ (ΒΟΙΝῸ ΑἹ. ᾧχετ᾽), βοὰ οδὲ ἴῃς ος ΘΥΤαΪπ 6 ΟΠ ββῖο 
ΔΌΡΤΩΘΗΪΙ 5ΎΠΑΌΙΟΙ ἰδπὶ ΠΘαΠΘΗΤΙΟΥ τηπ]ΐο ἡπΔ ΠῚ ΠΟῊ - ΟἸΪββῖο, αὖ οὔατα 46 

ΤΟΊ ΡΟΥΆΪ ὦτρυνον (40) οὐ ὠρϑωσεν (60) Βογαραϊαβ ἰμϊϊοϊαταν τοοΐθπθ 8Ὼ 5605 
Βῦ.1 ({, ΧΧΧΎΥΙΠ) ἂρ μος δαρτηθηῖ σθηθῦα αἰβραίανουθ. Ψ, (ΟἹ. οτμπηῖα 

σορα δ οε οὖ 0 ἱποὶριθηῦα Διρτηθη πηι ΒΘΙΏΡΟΙ Δα 6ΥΘ. απᾶθ γογῸ ΔὉ 

αε ᾿ποϊρίπηῦ ἰάθη ΒΘΙΊΡΟΣ ἈΌΙΟΘΥΘ οχἰβ παῖ, ΤΥ Δυ]ΟΥαπα ᾿πουγὶὰ τηοᾶο Ρ6- 

ΥὉ δαρτποπίσμῃ πηοᾶο τιαὶθ δαἀαϊξατη οβί, οἵ. γ8. 86 ἃ]. αἱ, {|88 καταέϑυσ- 

σαν Ῥ --- κατέϑυσσαν Ὁ --- κατήϑυσσαν Ἡ, --- κατέϑίυσσον] Μ --- καταί- 

ϑυσσον [ΒΟΟΕΕΊΟΙΓΥΧΖαϊν.1 ΑΙ. Βο.Ἐ {{|ΌΖ84 ἀταρβύκτοιο Ἐὶ, --- ἀταρ- 

μύκτοιο Ἠτ.3 ΑΗ. ὃν. Ηξ -- ἀταρβάκτοιο ΒΟΟΡΕΕΟΙΜΡΟΕΌΧΖῃς 
ϑ΄ [τ6}1.} ΑἹ, Βῦ.5Ὲ (Ὁ -τ- τοῖς) (οὰμπη 56. Τι0].; οὐ οί, 56}. ἴὰ Ὁ; βοὰ 
ἀταρβήκτοιο Βαθοπὶ πὰ Πα εἴς.; ἰθ Β Εο. πος ὅο ἢ. ομπηβϑιτη 51) τ΄ ἀταρ- 
βήτοιο Ἐ΄, (ἀρὰ Ὑχοίζ. γα. 110 οἰἴΐαπι ΠΟΟ)ὺ --- ἀταρβάτοιο (1π Π]1Ο τη8. 

αὖ νον) Ηο. (οὰπὶ Τχροίχ, Τγο, 1715) ἂν. Βο. -- θ Ῥουβιδάθπὶ Ἠπ.8 οἱ 

ὅν. οὐ ααθηὶ 116 δαἀγοοαῦ Βομί!οῖαβ δὰ ἩοΥ. ὕδιμ. 1, ὃ, 18 (οαμη ῬΟΥΒΟΠΟ 

δὰ Επτ͵, Ηβο. 958); οοπῆντηδξ. δαΐοπι πδηο ΟΡ ἰοπθπὶ Εἰ, οὐ ΠἸξογαγαπὶ μ οἵ 

β Ῥοττηαἰαηἀαγιτα (ΔοΙΠἰΐα5: οἵ, Ὁ. ΙΧ, 8. Ῥ}ΟΊΠΙ, 84 4]. Εδδιῃ ἀρὰ Ἠρβυο. 

ἀτάρβητος οὐ ἀτάρμυχτος νἱάρπίανγ 6556 Ρουιηαίαία, βο 6 ταρμύξασϑαι (φο- 
βηϑῆναι) ἀρὰ φαπᾶορπλ οοπβίαδ, ἄθ ταρβάζω γ0] ταρβύζω αιοᾶ 5οῖαπι πῸπ 
ἴΐοιη, Ηος 581 αταβοιμὰ οβδβοῖ, οἰΐϊαπι ἀταρβύχτοιο (οαπὶ Ἐ).) ἀρὰ Ῥιπάδγατῃ 

βου θογο Ἰίοογοῖ, --- ὅ9ῃ. οἵ αἱ]. ἀφόβου, ἀταράχου, ἀκαταπλήχτου [] πειρόμ. 1 
85 ἀγορὴ Μ 



ΡΎΨΕΑ, πὰ 1852 

Ἔπ. δ. 
λ ᾿ 5» ΄. 3 , ΠΡ δ. Α τὸν μὲν οὐ γίνωσκον" ὀπιξομένων δ᾽ ἔμπως τις εἶπεν καὶ 

“ 

τόδε" 
) ͵ Ἁ ͵ , 5 

Οὐ τι που οὗτος ᾿Απόλλων, οὐδὲ μὰν χαλκάρμωτὸός ἔστι 
7 

πόσις 155 
᾿Αφροδίτας" ἐν δὲ Νύξῳ φαντὶ ϑανεῖν λιπαρᾷ 
᾿Ιφιμεδείας παῖδας, Ὦτον καὶ σὲ, τολμάεις ᾿Εφιάλτα 

εάνωξ. 

90 καὶ μὰν Τιτυὸν βέλος ᾿Αρτέμιδος ϑήρευσε κρωϊπνόν, τόο 

ἐξ ἀνικώτου φαρέτρας ὄὀρνύμενον, 

ὔφρω τις τῶν ἐν δυνωτῷ φιλοτάτων ἐπιψαύειν ἔρωται. 

Ἁ ᾿. ᾿ ἤ ΕΠ , 

τοὶ μὲν ἀλλώλοισιν ἀμειβομενοι Στρ. ε. τὸς 
ἤἦ “Ὗ Ἁ Ι “ “ “ γῶρυον τοιωῦτ᾽ " ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοις ξεστῷ τ᾽ ἀπήνᾳ προ- 

! 7 

τροπάδαν Πελίοως 
Ὡ“ ἤ “ 5 Ψ ΤῸ ἥ ΤΑ 

ο5 ἵκετο σπεύδων" τάφε δ᾽ αὐτίκω παπτάναις ἀρίγνωτον 
πέδιλον 

» ͵ 2 » 

δεξιτερῷ μόνον ἀμφὶ ποδί. κλέπτων δὲ ϑυμῷ 170 

86 οὐκ ἐγίν. Β, Βο; -- οὐ γίν. ΟΟἸΕ ΕΠ ΓΜΠΕΥΧΖαίν. τ.] ΑἹ. Βο.Ἐ Βα. 
-- οὐ γίγν. ΘΕΟΡΊΩΙ. Βύ.Ἐ [|| ἔμπας] εἶδος Ηῦ. οοπίγα τη88. οὐ 569}. [] 

καί τις Β [|| εἶπε καὶ νοἰΐ. τη85. ΑἹ]. -- εἶπεν καὶ α[691 Βο.Ἐ --- εἴπεσκεν 

(Ηγ.) Ην. [|| 87 οὐ τοι που ΟΟΝΜ [{ χαλχαρμάτας Ἐ [|| ἔστι ὮΝΥ͂ -- 
ἐστὶ ΠΟΧΑΖ [Ἀω88 -δίτης ἢ, [| λιπαρὰς Βα --- λιπαρᾶ(ᾳ) 16]. (σατα 568.) 
|| 89 ἐφιάλτ᾽ ΟΜ ΧαΖ --- ἐφέαλτ᾽ ΟΥ̓ -- ἐφίαλτα Ἐκ Βῦ.1 -- ἐφιάλτα 
ΒΙΡΕΟΤΡΩΙ͂ ΑἹ. Βο. Βι.Ἐ Βα. Βῦ.3Ἐ (στα 56ι. ΒΟΤΙ Βο. εἰς.) --- ἐπιάλτα 
(ϑο. Ποιὰ. Οα, Δ, 808: οὗ, Οἴαα. Αποοᾶ, Ῥαγ. ΠῚ, 472) Ορ.. Βτ.πὶ ὅτ. 
Οχ. Ηγ. [[Χ90 κραιπνον) καπνὸν Π' -- τερπνὸν ΟΟΥΝ --- Το]. διαθιστῦ, αὐγαχτη 

κρ. οαπῃ ὀρνύμενον 80 γ6] οὕτῃ βέλος νοὶ οὔτὰ ϑήρευσε σοηδβοοίατα ργϑθϑίοί, |} 
9] ἀκινάτου ἢ, [| 92 τὰν [Β]ΙΡΕἸΟἸ[ΡΊΟΙΠΙΙΧΡ ΔΙ. Βο.Ἐ -- τῶν ΟΕΜΗΕΥ͂ 

ΧαΖα || ἐρᾶται Βῦ.1 Βρ.3 --- ἔραται τη88. Θὕ Τ6]1. οα4, [[| θ4 ἐπὶ δὲ Β -- 
ἐπὶ δ᾽ ας -- ἀνὰ δ᾽ (ἀνά δ᾽, ἀνα δ᾽) ΟΠΓΕΒΕΊΘ:Ι δἴο. --- ραταρῆν. 868. 
ἐν [| τ᾽ τε (τ) ΒΟΕΒΟΊΘΦΗΠ [΄ - - πάδαν ΒΗ ΕἸ ΟΊΠΙ 9 Χν. ΑἹ. Βο." -- 

πάδιν Ὁ --- πάδην ΟΟΕΜΕΗΥ͂ (αδὴν) Χα Ζα [[7ἠἩώ95 δ᾽ αὐτίκα, Β Ορ. ὅπι. 
ΟΣ. --- δ᾽, αὐτίκα Ηγν. Β6. --- δ᾽ αὐτίκα (816 αἰ81.) γ6 1}. |} παπτήνας Β 

ϑ,5»Ὲ Βα... - παπτήνας ΟΟΡΕΕΟΠΡΟΒΌΟΥΥ ΧΥΖαί[ς91 ΑἹ, Βο." 5. Οχ. 

(τ. τροῖο; οἵ, ἴὰ. 1, ΧΧΧ, 48) --- παπτήναις Ῥυ. Ηγ. Ηῃ. ΤῊ. --- παπτάναις 

(Βγ.) Βύ.5 1 96 δεξιτερὸν Βὶ 
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δεῖμα προσέννεπε" Ποίαν γαῖαν, ὦ ξεῖν᾽, εὔχεαι 
πατρίδ᾽ ἔμμεν; καὶ τίς ἀνθρώπων σε χιωμαιγενέων πο- 

λιῶς 175. 
ἐξανῆκεν γαστρός; ἔχ,ϑίστοισι μὴ ψεύδεσιν 

τοὺ χκαταμιάναις εἰπὲ γένναν. 

τὸν δὲ ϑαρσήσαις ἀγανοῖσι λόγοις Αντ. ε΄. 
ὧδ᾽ ἀμείφϑη" Φαμὶ διδασκαλίαν Χείρωνος οἴσειν. ἀν-- 

τροδε γὼρ νέομαι 180 
»Σ΄᾿ ’ »" 

πὰρ Χαρικλοῦς καὶ Φιλύρως, ἵνα Κενταύρου με κοῦραι 
»ἢ ε ϑρέψψαν ὧγναί. 

»Ἤ᾽ ὙΠ ῸΝ 7, ΕἸ ᾿ "] , ε 
εἰκοσι δ᾽ ἐχτελέσαις ἐνιαυτοὺς οὖτε “έργον τς 

91 ροβί δεῖμα αἶξε, ΒάΖα Κο." δὲ, --- πο ἀϊδέ, ΟΕΕῚΟΌ σι. Αἱ. 
Μι, Ηγ.Ἐ --- οὐ δηίρ οὐ ροβὺ δεῖμα Ὁ [{ προσέννεπε αἰ65] ΑἹ, Βο.Ἐ --- 
προσένεπε ΒΖὶ' --- προσήνεπε Ὦ --- προσήνεπε ΟΟΕΕΟΙΡΟΕΟΥ͂ΧΖε [! 
γαῖαν τ᾽ ὦ ἘΠΕ {{| ξεῖν᾽ (πΌ]1ὰ8 αὐ νἱάοίαν βουϊρίιβ ηἰβὶ 9.) Βο.Ἐ -- ξέν᾽ 

ΒΟΟΡΕΕΟΙΜΡΟΒΌΥΧΖας ΔΙ. Οὗ δὰ 0.11, 6ὅ [{ εὔξεαι 11 [|| 98 ἔω- 
μεναι Ἡὶ --- ἔμμεν᾽ Ὁ [[- γενέων] -πετέων 1 --- γαίων Ὁ [} πολιὰς] σκοτίας 

Ηΐ. [99 κεν α [τὶ σ.] Κο.Ἐ --- κε νοίέ, ΑἹ. {{ ἐχϑίέστοισι] ἐχϑίστοις σε ΜΙ. Ηἰ. 
- αἰσχίστοισι Ἠδκ. [|| -εσιν 6 Βὺ. --- «εἐσσιν Ρ --- -εσσι ΕΒ -- 
-σι ΒΟΙΟΕΕΊΙΜ ΒΟΥ Χ]Ζ ΑΙ. Βο.Ε {{: 100 -ἀναις ΟΟΜΥ͂ΧΙ[69] ΑΙ. 
Βο: Ἐ -- ἀνας ΒΗΕΕΟΙΟΕ.Ζαϑ' (({. τϑοῖο; οἵ, 16. ΠΧ ΧΧ, 48) --- ἄνὰς 
Ο, --- ἰῷ Υ̓ 6βύ ε]. ἡς; οὕδπι ἴπ ὅ08. πο. [Β] μὴ μολύνῃης; 564 ἴῃ (ὁ ἴθ1- 

461} μὴ μολύνας: [αΐββθ υἱάθηΐαῦ απ] 6010 δηΐθ εἰπέ ροβίίο νοὶ καταμιάναις 

ορίαϊναμπη Παθοτθηΐ, τοὶ καταμιάνῃς Βουθοσοηῖ. Οὐδ απίρ εἰπέ οδὲ ἴῃ Β 

ΕῸΖ Βο." [{ γέενναν Τ' {1 ϑαρσήσαις ΒΧυ Ηνγ.3ῈἘ -- ϑαρσήσας ΟΟΝΥΡο2 
ὙΥΧΑΎΖα[ς91 ΑΙ. Βο. Ὁ --- ϑαρρήσας ΠΕΕΌΠΟΒῸΓ --- ΟΥ, δὰ Ὁ. ΙΧ, 10 54. {} 
ἃ -λίας 5’ (ϑοα ὅ.ῃ, ὙΤυο]. -λίαν πὖ ομππο8 τ6}1.)} [|| οἴσειν ΟἸΠ65 (Πα}}1|5 

οἰσεῖν); οἵ, Βα. τ. ατ. 1, (406) 407 ποΐ, --- ὅοἢ!. κομίζειν (Υ, Ο, ΧΙΠ, 9. ||} 

ἀντρόϑεν ΒΧΡΤ ΗΕ, --- ἀντρόθε ΕΈΔΟΧ, --- ἄντροϑεν ΟΟΠΙΝΟΥ͂ -- ἄντροϑε 

ΕΡο[{ΠΖα ΑἹ. Βο: -- τ α. [{{κναΐομ. Ο-ς --- νεέομ, ΟΜ --- νέομ. το ]!. 
(εὐ Ονο) [| 8 -κλοὺς ΒΙΟἸΟΠΕΕ.ΟἸΙΤΜΟ ΡΟ [Β]ΌΥΥΥΧ. ὙΖαοϑ' ὕτ. Μι. Βὺ.Ἐ 
(οαπὶ 86}. Ρὶπᾶ, οὐ ὅθ, Αὐὶδί. Ρδο. 8512) --- χλᾶς ΡΟ 59) --- χκλῆς Ορ,.13 -- 
κλοῖς σὰ ΑἹ, Βο. Βι. 5ι.Ἐ {|- φιλλύρας ΟΟΜ [|| κοῦραι] κόραι ΡΟΕΓ 

4 εἵχοσι Ο [{ -ἔσαις Β.Χ.»[91 Δ]. Βο:Ἐ -- σας α -- σας ΟΟΕΕΠΟΒ 
ΧΑ Ζάοας -- ἔσσας ΝΥ Ζνο || οὐτ᾽ ΒΟΟΘΕΕΟΙΜΡΟΕΟΥ͂ΧΖ Βο.Ἐ -- 
οὔτε αϑ' ΑἹ. ὅ1. 



ΡΥΤΉΙΑ ΥἸΥ͂. τὃς 

᾽ “ὔ 2 ὰ ᾿ ε Κ 

τος οὐτ᾽ ἔπος ἐντράώπελον κείνοισιν εἴπων ἱκόμαν 
ΕῚ 5 Ἁ 5 “Ὁ ,ὔ 

οἰκωδ᾽, ἀρχαίαν κομίζων πωτρὸς ἐμοῦ βασιλευομέναν 
Ά 3 3 Α ,“ ,ὔ 

δ ΧΟΣ αἷσαν, τῶν ποτε Ζευς ὠὡπασεν λωγετᾷα 190 
ο Ν 7 ! 

Αἰολῳ καὶ παισὶ, τιμῶν. 
ΕῚ ͵ 
Ἐπ. ε. 

Ἷ “ 7 "ὕὔ -“ 
πεύϑομαι γὰρ νιν Πελίαν ἄσεμιν λευκαῖς πιϑησαντῶ 

φρασὶν 
ε ΕἸ »“"Ὗ΄7 5 “Ἢ ᾿ 

[το ὡμετέρων ὠποσυλᾶσαι βιωίως ἀρχιεδικῶν τοκέων᾽ ἀτ195 
5 Ω ε “ 

τοί μ᾽, ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγγος, ὑπερφιώλου 
ε ᾿ «“ »"» Ἑ ,7ὔ Ϊ 

ὡγεμόνος δείσαντες ὕβριν κᾶδος ὡσείτε φϑιμένου ὃνο-- 

φερὸν 200 
2 ἥ “, »-“Σ΄ῇ 

ἐν δώμασι ϑηκάμενοι, μίγω κωκυτῷ γυναικῶν 
͵ ς, 

κρύβδα πέμπον σπαργάνοις ἐν πορφυρέοις, 

105 ἐντρ. ΒΟσΠΘΕΕΟΊΙΤΡΟΒΌ.ΥΥΧ ὙΖᾶοϑ' ΔΙ. Βο. Βά. Βο. (θυπι 
βοῦ, Β) --- ἔτρ. αὶ --- εὖὐτρ. ΝΜ Εο; ὅδ. Οχ, Ηγ." (απαθ βουϊρίασα πθ0 ἃ 
β6ῃ. πὸς ἃ τη88. ΘΟΠβγτηδίιν) --- ἐχτρ. (Ηγ.) Βρ.32 (6χ 86. 611 οἷς, ὁ ἐκ- 

τρέψαιτο ἀν τις; ἰοίπτη μος οοΙηπηα ὅ΄0 ἢ. ΟἸββαπι οϑὺ ἰπ Β) --- 6]. 6 8]. 

οὐκ ἀχαριστήσας αὐτοῖς πάρειμι νὺν --- 6]. ΡΖ κακόν, ἀπαίδευτον, αἰσχρόν (ουτα 
56, ΤΠ οἷς.), Βϑοίθ βομ, 62172 οἷο. δ᾽ ἀν τις ἐντραπείη Ἰ. 6, αποᾶ ααθτῃ ρα- 
ἄογο αἰβοῖν, [} κεέναισιν Ρᾳ.. {{ἱκέμαν Ο {{0. ἀρχὰν ἀγκομέζων 8ὲ, ὅ1ι. Βά. ΗΙ. 
(θαμὰ ΟΠ δουϊ4θ. ἀραα ὅ01.., 001 ἴῃ Ο οϑὲ ἀν κομέζων) --- ἀρχαίαν (ἀρχαὶ ἀν () 
κομίζων (καινίζων Β1) 505) πι58. Α1. Βο." Οχ,  (σαμὰ ὅ6Ε. οὐ οἱ. Ζ τὴν ἀρ- 
χὴν; οἵ, Το. Ῥαγ811. 298 54.) [|| κομέξων Ἠοϊς. -- 861. ἀνακομιούμενος [] Ἶ -σε 

γος, ΑἹ. ἢο," -- σεν α[6097 Οχ." [[ω9. νιν ΟΟΜΥΥΧΑΥ } Ζα[ο))]4 Ρνυ. 
Βῦ." --α μιν ΒΡΕΕΟ.ΠΡΟΙ Αἱ. Βο, {{ πειϑήσαντα ΒΕ Με. 8ι, Βα, -- 
πιῶ. ΕὉ.1Ζα [1τ6}}.}] ΑἹ. Βο.Ἐ 51. Οχ,ς, [|| φρασὶν ΟΟΠΕΕΟΊΝΡΟΥ α[ς9]} 

μῆς φασὶν) Οχ. Βὺ." --- φρεσὶν ΒΜΡΟΌΧΡΖ ΑΙ], Βο. Ηγ. Β6. --- φρεσὶ 
- φρεσσὶ Ρ -- φρεσσὶν ΘΗ, [| 10 ἀμ.] ἀμ. ΘΙ [| - τέραν Β5 (Ἰθοἴϊο 

ΜΝ ΟἸΒΔοΥυ! Δομα) --- τέρων Β: οἴο. (ΟἸΠΒΔοΥ]α18. 1600.) [{ βιαίως ΟΥ̓, δᾶ Ο. ὙΠ, 

471 [|| ἀρχεδίκαν Β5Ζ»ο Ορ. (ἰοοἴζο δηίθ ΟἸιδ6ι.) --- ἀρχεδικὰν ΒῚ οἴο. (Ὁ δο- 
γ1 18. 1606.) (ὰῷ ῬΡΩ ἀρχαὶ δικᾶν; ἴῃ ΗΠ ἀρχαιδικᾶν) []} τοκήων Β} 
Η} ὑπερφυάλου Ὁ {{ὈΡΙ2 ἀγ. ῷ -- ηγ. ΟΟΥ̓ΧεΖας ΑΙ. [|| ὡς εἴτε (κοὉ 
ἘΡΟΥΖ -- ὡσεὶ τε Χυ [[| 18 δώματι Ἐλο ο Ι μίγα Οδο 9 ἢ 9 Ερο ΒῸΠΡ 
ΟΥ̓ΧΑγα μι. Βῦ. (6. ΕΓ μεμιγμένη; 5]. Ῥ μιυκτικὼς) -- “μέγα ΟΕΜΝ 
Ζ -- μέτα Βὶ -- μετὰ ΒΟΧΙ[992991 ΑΙ. Βο.Ἐ --- ὅ6ι. σὺν {{- κωκυτὼ 
ΟἸΏΠῸ8. Τ]858. (ηἶδὶ απο [ΜΖ Ηπι. Βὺ,Ἐ κωχυτῷ) [{|ὄ 11 κρύβδα αϑ' 8πι.Ὲ 
- κρύβδαν γοίξ, ΔΙ. Βο." 
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115 νυκτὶ κοινώσαντες δδόν, Κρονίδῳ δὲ τράφεν Χείρωνι δῶκαν.:ος 

5 Α “ “ ἤ ᾿ ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων Ἄτρ. ς΄. 
» , ἐπα τς ’ ᾿ »" 
ἰστε. λευχίππων δὲ δόμους πατέρων, κεδνοὶ πολῖται, 

͵ 

φράσσατέ μοι σαφέως" 
3, ᾿ "»“΄ ΣῚ 5 ες -“" Αἰσονος γὰρ παῖς ἐπιχώριος, οὐ ξείναν ἱκοίμαν γαῖαν 

» 

ἄλλων. 210 
“ 5ΞΤ ͵ 

Φὴρ δέ με ϑεῖος ᾿Ιώσονα κικλήσκων προσηύδα. 
ὰ “ ᾿ 3 ’ 3 

120 ὡς φώτο. τὸν μὲν ἐσελθόοντ᾽ ἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρός. 
3 5 » “ εἰ 
ἐχ δ᾽ ἀρ᾽ αὐτοῦ πομφολυξαν δάκρυα γηραλέων γλε- 

φαρων" 215 
«ὶ ᾿ 2 ἵ 

ἂν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάϑησεν ἐξαίρετον, 
Ι οἣλ “ 5 “" γόνον ἰδὼν κάλλιστον ἀνδρῶν. 

κ᾿ 7 7 3 “ 9 ͵ 
καὶ κασίγνητοι σφισιν ὠμφοτεροι ἀντ. ς΄. 220 

115 κοινώσ. ΜῊ, Οο. {|| τράφε (5 -- τράφειν 4,5 Ηἰ. --- τραφὲν α ΑΙ. 
5ι, Βᾶ. --- τράφεν ΒΟΡὮ εἰς. Βο.Ἐ ὅ:. Οχ. Οἔ 0.1, 8. ΠΙ, 35. εἰς. 1} 
11 λευκίππους 6.0. --- λευκίππων Ὠ1Ζ [τ6}1.} ΑἸ. Ηο.Ἐ (οαπι 56 }.) [| πολί- 

ται ΕἸ ΟΡ. {{|Ηφράσατε ΟἸΜΌΟΥΧΖ {| 18 αἴσωνος ΡΗΧ [1 ρΡοβῦ (μοπ απὲρὴ 
ἐπιχ. ἱπίοστραμποίαπη οϑὲ ἴῃ ΒΖα ΑἹ. Βο.Ἐ Ηἰΐ. (στὰ ὅθμ, ΒΤ) οἷς.) --- ποαΐτα 

Ρατί ἰὼ ΟΟΕΕΊΟΌΥ Β6. Ὁ]. ὅν. -- υἴτααπθ Ἦν, --- δῃΐθ (ῃοη ροβῇ) Βῦ. 
ΤῊ. Βε. {{ζεῖναν ἘΞ {{| ἱκόμην ΒΗ, --- ἱκόμαν ΟΠ[ΕΕΘΙΜΡΌΥΧΖα [τ6}}.} 
ΑΙ. Βο."Ἐ --- ἐκόμαν Ω --- Ρατάρηγ. ὅθ. (ὰ ΒῸ Ἐο.) ἥκω (1 ἥκων) --- γε 

ἱκόμαν Ῥν. --- ἐφικόμαν 8. ἀνικόμαν ΜΙ. -- ἐσικόμαν (Ηγ.) --- ἱχοίμαν Ἦπι. 

Βῦ." -- ἵκωμ᾽ ἀν ΤῊ. --- ἂν ἕκων Ηβρ. [|Ὸ ξεῖνος χϑόν᾽ ἱχόμαν ἐς ἄλλων 

Ης, ἑθιοσς [|| 10 -ηὐδα ἘΕῚ] --- - αὐδὰ (8...) --- ηὔδα γρ}}. {[{ἠω20 ὡς φᾶτο 
9 {| εἰσελ. νοὶ, τη88. Δ]. Βο,Ἐ --- ἐσελ. α[691] 51. Ιὴ6 φοπίγατϊο υἱ- 

ο οἵ. Ρ. Π,28 [{ γν... Β (ἀθν8 11{6γ]8) --- ἔγνον ΤΥ ΤΥ 9 αϑ' (Ηγ.) 
Βο.Ἐ --- ἔγνων ΟΘΕΕΟΙΠΡΟΒΌΥΥΝ Ὁ ΧΥ ὃ Ζ[29] ΔΙ. Πο." --- ἔγνω (ἐφ- 
Θϑαλμὸς) ϑὅι." [0Οο2] παμφ. ας [Οὃ-ξω)] -ξε Μ -- ξ Β -- ἀπεβράσϑη 
ΡΑΥΔΡΗγ, ὅοῃ. Β --- Οἵ, δὰ Ρ. 1,18. {{ γαραλ. Ζὶ [|| γλεφ. ΒΟΔΟΙΟἸΘΕΒΟΥ 
Χαοϑ' ΑἹ. Βο.ι Οχ. --- βλεφ. ΟΡΕΙΜΡΟΌΖ 80. {{ 22 πέρι (1. 6. να]46) 
Ηπι.8 ὅν. Β6. --τ περὶ τη88. οἱ τοὶ], οαᾷ, (οὰπὶ 568.) [{0ῦ γοῦρὰ ὧν περὶ ψυ- 
χὰν οατῃ αηὐοοθαθηθι5 οομπβοοϊδες Ηο. Βτ, Μυ. Ηι. --- οὰπὶ 5646. Π|88, ΟΡ. 

5:.Ἐ (οὐπὶ 560}.} τϑοῖς [|| ἐξαέρετον (1, 6. ἐξαιρέτως) οὰπὶ ἀηἐθοραθμεθιι8. 6ο- 

Ρυϊαπὶ ΒΟ Ηο.Ἐ (οαπι 861ι.) τοί -ττ οαπὶ 8544. ΟἸὈ]Υ Ζ[α] ΑΙ. Βο. Ηγ.5ῈἘ 

Βὸ. Βα. Ηε. πιδ] --- απηθίσιο (βἴης αἰδι,) ἘΞῚΌ Ἠ]ϊ. ὃν. {24 σφισιν ΒΧν 
αἴ] ΑΙ. Ην.3Ὲ (οὰπὶ ϑοὮ, Τιῖο].) --- σφίσιν Βο.δ --- σφίν οἱ σφῖν ἰαποί. 
Ὁ -- σφιν ΟΟΕΕΟΙΜΟΘΆΌΥΧΑΖ 
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τῶν ἤλυθον κείνου γε κατὰ κλέος" ἐγγὺς μὲν Φέρης κρώναν 
᾿φῬσερῇδα λιπών, 

ἐκ δὲ Μεσσάνας ᾿Αμυϑάν" ταχέως δ᾽ Αδμαωτος ἧκεν 

καὶ Μέλαμπος, 

εὐμενέοντες ἀνεψνιόν. ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳ 225 

μειλιχίοισι λόγοις αὐτοὺς Ἰάσων δέγμενος, 

ξείνι' ἁρμάξοντα τεύχων, πᾶσαν ἐὐφροσύναν τάνυεν, 130 

130 ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἐν ϑ᾽ ὡμέραις 
ἱερὸν εὐφωῶς ἄωτον. 

ἜΣ 
5 Ἢ Πα εῇ ͵ ͵ 7, Ι μν 3 2 -» 
ἀλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ πάντα λόγον ϑέμενος σπουδαῖον ἐξ ἀρχιᾶς 

5. ἢ 
(νήρ 235 

125 ἤλαϑον α [[|φέρῃς Ζ --- -ρηίδα α (Ηγ.) 6." --- ρῇδα Ηπι. Βῦ." 
--- ρηΐδα νοῦξ, πι58. ΑἹ]. Βο." (ΟΧχ, ,»συνέζησις τῶν ηι΄“ {{, ὁχ Θ΄ [|| 20 με- 

σάνας ΒΟΙΟΡΕΙΘΟΤΥ. Βο; --- μεσσάνας [Β, ΕΕΜΧΊΠΖα ΑΙ. Βο.Ἐ {} 
ἀμυνθάν Β. (14 561. Β) (ἔ-. τοοίο) --- ἀμυϑάν ΟἸΟἸΡΙΒΕΊ ΘΠ ΝΜΡΊΟΙΕἸΤΌΝν 
[91] ΑἹ, Πο: Ἐς ἀμυϑὼν ΧΖας [} ἄδμητος ΟΕ ἧκε Β. --- ἧκε 59} 

Βο.Ἐ -- ἧκεν [91 ὅπι." -- ἵχεν ΘΕΈ ΔΟΟΤΤΤΙ --- ἵχε ΟΟΕΡΟΜΟΡΟΥ͂ΧΖ --- ἵκε 

ΡΗ, - ἵχεν αα (Μοβοι.) ΔΙ. Βῦ.Ἐ [| μελάμπους ΕΡΟΘΗῸ --- μελάμπος 1Τ' 
-- μελαμπος Εἰ --- μέλαπος ὦ --- μέλαμπος Ζ. [τ6]1.} ΑἸ. Βο.Ἐ [{0Ο νοβύ μέ- 

λαμπος αἰδβεϊποιίοποσα οὐ πη ΒΟΘΕΒΊΜΟΌΥΖ Βο. Βν. Βα. Ηγ." Βα. 
Βρ.13 5'..38. (φιὶ ἀνεφιόν οαπὶ ἵκεν οοηϊπηραηῦ) --- ἀϊδίηρππηϊ ὦ ΑἹ. Ορ.12 
ϑ, Οχ. ΠΙ. Ηρ {121 εὐμενέοντος Ὑ 50108 (ουμη ρ]. φιλοφρονοῦντος) -- 

εὐμενέοντ᾽ ἐς (Ηγ.)  εὐμενέοντες. οἸηπθ8 τῸ]1. (οαπι ο]. αἱ εὐμένειαν ἀγοντες) 
|| ἀνεψιοί Ἡ Ηι. --- ἀνεψιῷ Ρν. --- ἀνεψιόν οἴηπο5 το}}. [[Ηὴ29 ξένι᾽ ὁ [| τεύ- 
ἕξων ΟΟΜ [|| πᾶσαν εὐφ. Β (δρτορσίθ οοπβιτηδπβ οοπϊθούαγαιη Βρ.2 πᾶσαν 
ἔῦφ.) ὁπ ὅοι, πᾶσαν εὐφροσύνην ἐξέτεινεν --- πᾶσαν εἰς εὐφ. ΟΚ --- πᾶσαν 
ἐς ἐἔυφ. ὈΠΕΚΑΠΙΜΠΡΟΒΙΠΥΝΊΧΙΧ]Ζ ΑἹ. Βο. ΒΟ. Βρ.3 --- πᾶσαν ἐν 

εὐφ. αο9΄ Οχ. Ηγ. Βὺ."" (Βγαπίίογαμι. βουὶρίαγα) [0 - σύνην Β, [{| τάνυε. 
-- τάνυξ, αὶ -- τάνυεν. ΒΟ οἴο, (τ᾿ ἄνυεν, Βο.) 30 δρέπων ΗΒ (Ω]. ΕΝ) || 

νύχτεσσί τ᾽ ΜΙ. --- νύκταισιν Ὁ --- νύχτεσιν Π, --- νύκτεσσιν ΤΕ]]. Ι ἔν τ᾽ 

ἀμ. ἘΠ -- ἔν τ᾽ ἅμ. ΟΝΥΧΧΖ -- ἔν 9᾽ ἄμ. [Β]Ρ[6ἸΓΡΌ]Θα [τ|]].9] 
ΑΙ. Εο. ἢ || -3]1 εὖ ζωὰς ΒΟΘΏΟΙΝΟ --- εὐζωᾶς [ΕΕἸΠΥ͂ ΧΖα ΑΙ. Βο." -- 
εὐζῴας (Β5.3), Νοία πος ἱπ ὅ01ι. τϑᾶαϊ βἰπηρι οἶνον τῆς ζωῆς πθαπο α]10 

ΔΙῸ Ιοθὺ ἱπυθηΐ! γοθθτῃ εὐζωά; οδὲ εὐζωΐα ἀρυᾷᾶ Ατϊδίοΐοίοτα οὲ Βοοο. [] 

832 ροβὺ πάντα δὲ ροβί σπουδαῖον ἱπέογραπσπηῦ Ρυ. Ηπι. 8... --- Οοπένα [ἃ- 
οἰαπῦ 50), ὅλον τὸν λόγον (ὁ Β, πάντα λόγον οΟΠΒβοΟοΪΔη58) οὐ Π) δ] δηίθ 
(μοη ροϑ1) πάντα ἀϊδυϊπούαμη 68; οἵ, δ Ο. ΜΠ, 9054: Ρ]ατίτηϊ πι58. ΟΠΊ ΠΏ 

Ποη. ἱπίοτραπραηῦ (Ο)α ροβὲ ἀνήρ) [| λόγον οι. Ἐ) [| ἀρχῆς ΒΕ 
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συγγενέσιν παρεκοινῶνλ " οἱ δ᾽ ἐπέσποντ᾽. αἶψα δ᾽ 
ἀπὸ κλισιᾶν 

ὦρτο σὺν κείνοισι. χαί ῥ᾽ ἦλθον Πελία μέγαρον" 
135. ἐσσύμενοι δ᾽ εἴσω χατέσταν. τῶν δ᾽ ἀκούσαις αὐτὸς 

ὑπαντίασεν 240 

Τυροῦς ἐρασιπλοκώμου γενεά" πραῦν δ᾽ Ἰάσων 
μαλϑακᾷ φωνᾷ ποτιστάζων ὄδαρον 
βάλλετο κρηπῖδα σοφῶν ἐπέων" Παῖ Ποσειδᾶνος Πε- 

τραίου, 24ς 

ἐντὶ μὲν ϑνωτῶν Φρένες ὠκύτεραι Στρ. ζ. 
ς5ϑ.΄.ν ͵ -»" 

140 κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας δόλιον, τραχεῖαν ἑρπόντων 
κ 3 « 

πρὸς ἐπίβδαν, ὅμως" 

133 -ἔσσι ΒΧΖ Βο." -- ἐσι ΟΟΘΒΕΕΟΊΙΜΡΟΒΟΥ ΑΙ. --- ἐσιν αἷς 
91 81. [{| παρεχοιν. ΟΡ [ΟἹ ΓΕΕῚΟΤΡΙ ΟΕ ]Ζρεαςϑ' ὅ8πι." --- Οπᾶσι 
κοιν, ΒΟΥ ΧΖος ΑἹ. Πο." -- πᾶσ᾽ ἔκοιν. ΝΙ --- ποτικοιν. Ῥπ, (Ηγ.) -- 

ΒΟΉ. ῬδΥΆρΡΗγ. ἐχοινώσατο [| οἵδ᾽ ΟΕΙΟ δ]. --- οἱ δ᾽ [Β]ΠΕΝΤ.. αἱ. {{ ἅμ᾽ 
ἔσποντ᾽ ὕ'΄. --- ἔσποντ᾽ Ὦ --- ἐπέσποντ᾽ Τ0Ζ [τ6}1.}] ΑἸ. Βο.Ἐ --- νοῦρὰ 5.ἢ. 
908, 22 ἐπέσποντο καὶ ΟἸηΐδδα Βιηῦ ἴῃ Β (1π {7 πος οομησηα πο Ἰοσίταν) [} 

34 ἦλϑον [ΒΕΕΟΡΕΓΠΡΙΘΡΟΧΖα[ς91 ΑΙ. Ηο.Ἐ --- ἦλ.., ΘΑ. --- ἦἧλϑεν 
Υ. ἤἦλϑε ΟΟΝ || πελία μέγαρον ΒΟΟΠΕΕῸΘΙΠ9 ΜΠΡΟΓΒΌΠΥΥ ΧΥ 9 Ζ 
ΑΙ. Βο." Βά. Βὺ.Ἐ (ὁχ ΤΥΥΥ τοίουίαν. μεγάρων) --- πελία μέγαρον δ᾽ ἄ[{] 
(Μοβο,) 81πι. --- μέγαρον πελία δ᾽ 9} (Τιῖο1.) Οχ. --- μέγαρον πελία 9΄ ὃ 
(Τῖςο1.) Ηγ. {| 35 ἐσσύμενον αὶ [| ἔσω γοῖέ. οπηποβ ΑἹ. Βο,Ἐ Βά. --- εἴσω 
αἰς]9΄ ὅ:. Οχ.Ἐ [{| τῶν ἀκούσαις Βὲ --- τῶν δ᾽ ἀκούσαις ΒΙΒν Βο.Ἐ (δσιπη 
508.) --- τῶν δ᾽ ἀκούσας ΟΟΘΕΕΟΠΜΟΘΕΓΥΎΧΥ Ζαϑ' ΑΙ. --- 46 Ρ οἱ ὁ 
ῃ. 1. {{|αὐτὸς οπηπο8 πη88. οἵ οαᾷ, (Β, αὐτὸς,) -- αὐτοῖς 86}. [{ ὑπηντία- 
σεν Β, Οχ. Ηγ. --- ὑπηντίασε Β Βο.Ἐ (ΕΥ̓ ΕΥ̓ ΜὉ) --- ὑπαντίασε ΟΟἢ 

ΟἸΓΡΟΒΟΥ ΧΥΖ - ὑπαντίασεν α ΑἹ. Βῦ. [86 ..... Ἱπλοκάμου Β -- 
[ἐϊλασιπλοκάμου (Α --- καλλιπλοκάμου (᾽ -- ἐρασιπλοκάμου Β,ΟΡ εἰς. [} 

γέννα ὭΡΟΕΝ --- γέννᾳ Ζ" -- γενεὰ Χ.ν ΖδὌ!Ρο Ηο; --- γενεά ΒΙΟΟΜΊΕΕΟ.Ι 
[ὙΥΧ.» Ζοϊδοα[ο9] ΑἸ. Εο.ἘῈ [{ωνοῦθὰ πραὺν δ᾽ ἰάσων μαλϑακᾷ (ν5. 348 
νὰ]6.) οπιίβδα ἴῃ Ῥῴδς. {{ πραύν δ᾽ ΒΗΕΟΡΟΌΥ͂ --- πραὺν δ᾽ Ε' Βο. Βκ. || 
31 μαλθακὰ φωνὰ εὲ μαλϑαχὰ φωνὰ ἱπηοιίπι Υ [| 38 βάλετο 1 [| κρηπίδα 
ΟΠΕῚΜΊΡΟΟΥ͂ΧΖ Ἐο. ΟΡ. Βι. ---- κρηπῖδα [ΒΕ]6α ΑΙ. Μι.Ὲ [{-ποσιδᾶ- 

νος ΕΘ, --- ποσειδᾶνος [ὉΟ]ἹΠ ΠΕ ΤΜΓΡΊΟΟΥ ΑἹ. Ηγ.32Ὲ --- ὠποτειδᾶνος 9 ἢ 
Οχ. Ηγ.: Βο. --- ποσειδῶνος ΒΑΙΗΥ͂,Χ.Ζα[ο] Ηο.ἘἙ {|ἕ 4θ0 τρηχ. 9΄ [{ ἕρπ. 

οὔη68. [} πρὸς οι. αὶ [|| ἔπιβδαν ΟΥ Βᾳ.3 -- ἐπίβδαν Β.Ο᾽ Ὁ εἰς. [} ὅμως. 

ΒΟσαῦγα 8... Βᾶ. Ῥυν. (Ηγ.) Βεο,Ἐ --- ὅμως ὕ -- οι ὅμως, Ω --- - ὅμως ἢ 
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ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ καὶ σὲ ϑεμισσαμένους ὀργὰς ὑφαίνειν 

λοιπὸν ὄλβον. 250 

εἰδότι τοι ξερέω" μίω βοῦς Κρηϑεῖ τε μάτηρ 

καὶ ϑρασυμήδεϊ Σαλμωνεῖ" τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖθ 255 

ἄμμες αὖ κείνων φυτευϑέντες σϑένος ἀελίου χρύσεον 

145 λεύσσομεν. Μοῖροι δ᾽ ἀφίσταντ᾽ » εἴ τις ἔχϑρα πέλει 
6 ο)Ά'Υ» ᾿ 

δμογόνοις, αἰδῶ καλύψαι. 260 

3, “ 7 7 ! 

οὐ πρέπει νῷν “φρωλκοτόροις ξίφεσιν ᾿Αὐ. ζ. 
ἘΡΎΝῸ; 3, δ Ι 7 ᾿ ἢ οὐδ᾽ ἀκόντεσσιν μεγάλων προγόνων τιμὼν δάσασϑαι. 

μῆλώ τε γάρ τοι ἐγὼ 
“" ᾿ 1 ἢ συν Ἂν γ19 3 ͵ 

βοῶν ξανϑὼς ἀἄγελας ἀφίημ᾽ ἀγρούς τε πάντας, 
͵ τοὺς ἀπούραις, 265 

ΕῚ - ὅμως. ΕἾ (ουπι 8561..) τϑοίθ --- δ᾽ ὅμως Χ ΑΙ. --- δ᾽, ὅμως Ζ --- δ᾽ 
ὅμως. [αὐ 3. 1 πο ΟΣ, 

141 χρὴ οἵα. Ο --- χρὲ αὶ ϑέεμισαμ. ΜΗΔ. [[| ὀργάς] ὀρϑὰν ἨοΚ. || 
42 τοι] σοι Μ [1 χρητεῖ 1 Ϊ 43 -μήδει [Β] ΒΕΕ ΌΤΙ ΜΙΡΟΕΌΧΡΖ Βο." 

Βα, --- μηδεῖ ΟΥ̓͂ΧΕ --- μήδεξ α[.9 ὅτα. Οχ.Ἐ [{ τρίταισι δ᾽ ἐν γ. νοί, 
(1 δὲ ἐνγ.) ΑΙ. Βο:Ἐ --- τρίταισιν δ᾽ ἐν γ. α[6] (Μό5ο..) Ῥα, (Ηγ.) Βο.ἢ 
--- τρίταις δὲ ἐν γ. 5΄ (ΤΊο]. παι) [044 - ἄμμες Βεα[.91 ΑΙ. Βο.Ἐ --- 

ἀαμμες Χ" -- ἀμες Υ .-.- ἀμες ΝΧαΖ -- ἀμὲς ΒιΟθ ΚαΙΘῦ (ἢ. ΑΒ. 90. 

468) --- ἐμαῖς Βὶ -- 46 ΡΟ π. 1. ΟἿ Ο.1, 104. ΙΧ, 106. {| 45 λεύσομεν 
ΒΟΟΕΒΕΟΚΙΜΕΠ -- λεύσσομεν ΠΡΟ[ΡΟ]ΧΖα[ς91 ΑΙ. Βο." --- λεύσσο- 

μαι γα [|| ἀφίσταντ᾽ Β.1[9΄ 9] Τύῖο], Ορ, 50. (απ ὅθ, οί. οὐ Β66.) --- 
ἀφίσταιντ᾽ ΥΧΖα ΑΙ. Βο. Βτ. Με. Ῥο. (Ομ δουϊαϊ5 16οἱ.) --- ἀμφίσταντ᾽ Ο 
ΟΡΕΡΟΝΟῦ -- 46 ΡᾺ π. 1. -- ,ἀφεστῶσαι, Ηι. [|| ἐχϑρὰ ΟΝ {} πέ- 
λει] πέλοι ἦτ. ΟἸδΘΥῖ8. τηϑιαϊ! --- πέλῃ Ηι. [[ἠώ46., αἰδὼ καλύψαι. τη558. οἱ 
οαᾷ. (Ρ αἰδὼ) οαπὶ ὅ6ῃ. Μοῦ. οὐ ἔβο, ---τς αἰδὼ καλύψαι Ηπι.4 ----, αἰδοῖ κα- 
λύψαι. Ηπι.ὅ 6 -- - αἰδὼς καλύψαι. Βρ.1 --- " αἰδὼς χαλέψαι, (Βρ.3) ---΄, αἰδὼ 

κάλυψαν. Ἧι. ὅδε. ὥστε βαθαυάϊ!, αὐ Ο. ὙΠ, 27. Ν. Χ, 12 {{ 41 νῶϊν ΒΟ 

[ΟἸΜΥ.Χ Αἱ. Βο." Βᾶ, --- νῶν ΕἸΘ5921 ὕτ. --- νῷν Θ6.9 6, ΟΥ̓ 90 Ὁ) ὅπι. 
Οχ. Β6. τι.13456 Βὺ0Ὲ --- νῶιν ΗΥ. --- νῶξ Ζ --- νῷ ὅρεΩ17.αο (ὁχ ὁ τϑίουξαν 
νῷ) --- νὼ ΘΕΡΡΗ, Ηα.3 Βρ. ὅνν.: Ηξ. --- β6ῃ. οὐ προσῆκον οὐδὲ δίκαιον ἡμῖν 

ἀμφοτέροις [[ - τόροις [9] Χροῦ Βο.Ἐ --- τόροισι ΟΙΘΘΊΡΟΟΥ.ΧΕΧ,ΖΑ -- 

τέροισι ΒΙΟΟΒΕΜΈΗ ΖΡ --- τέροις αο ΑΙ. [{ ὺ- φεσι ΜΌΤ --- φεσσιν Ζ || 48 
ἐσσι γοῦν, ΑἹ. Βο." -- εσσιν α[ο 9] Ρ-ν. Ηγ.Ἐ [|| μεγάλων ΟΔ ΟΝ [] προ- 

γόναν Β || μᾶλα ΗΥ. --- μῆλα πι88. ΑἹ, Βο. ἘἙ Βὺ,.Ἐ {{τὲ οἴῃ. ὦ Ι 49 ξανϑὰν Ἡ 
Ι τοὺς [ΟΟΜΠΥΧΖαϊο] ΑΙ. Βο.Ἐ --α οὖς ΒΏΕΕ σαΙΡΟΗῦϑ᾽ ἀπούρας ΟἸΠΠ68 

Ἰη88. (Ὁ ἀπουρας) ΑἹ. Βο,Ἐ ([{, τϑοῖθ; οἵ, 1α, ΠΧΧΧ, 48) --- ἀπούραις Βὸ.Ἐ 



190 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 
ε ,ὔ 7 ,ὔ -“ 

150 ὡμετέρων τοχέων νέμεωι, πλοῦτον πιαίνων᾽ 
“ κ Ω» »“" ἤ “ἷ 

κοῦ με πονεῖ τεὸν οἶκον ταῦτω πορσύνοντ᾽ ἀγαν" 
πῚ Ἁ Ν » Ι Α ἢ Φ’ 
ἀλλὼ καὶ σχώπτον μοναρχον καὶ ϑρονος, ᾧ ποτε Κρη-- 

“ 
ϑεῖδας 270 

Γι ε , γ -“" 
ἐγχωϑίζων ἱππόταις εὔϑυνε λαοῖς δίκας, 

" Α “] » 

τὼ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας 
ἀν 

“ Ε ὅ ͵ 5 “ὁ προ 9 7 ὦ 
155 λῦσον, ὥμμιν μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀνασταίῃ κακον. 275 

ἃ Ψυ» ΕἸ -“ο πιδῳ ͵ κ Ψ ΕΣ 

ὡς ἄρ᾽ ἕειπεν. ἀκᾷ δ᾽ ἀνταγορευσεν καὶ Πελίας" “Ἔσομαι 
-“-Ὕ" » εν κ , - 7 

τοῖος. ἀλλ᾽ ἤδη μὲ γηραιὸν μέρος ἁλικίας 280 

150 ἀμ. Ο --- ἀμ. Ὁ {{|᾿|τοχήων ῬΟῈΤῚ {{| νέμεαι Ος ὨΓ[ΕΕΊΘΙΓΜΡῚΟ 
[Β]Ό ΣΧ ]οΙν Ζα[697] ΑΙ. ΟΡ. Ὁπν. Βα ΜΥ." --- νέμεν ΟΑΥ̓ΧΕ - νύμες ΒΧρὶ- 
Βο. Β΄. --- ὅ56"ι. Ραγ. νέμη [| 51 κοὺ με] οὐ μὲν Υ͂, --- κου μὲ Β --- κοὐ μὲ 

7κς [[ πονεῖ] δονεῖ ΗΙ. --- ὅθ. ραᾶγ. ἀλγύνει Ι 52 ἀλλὰ (οῃη. καὶ) ΡΘΗ 

--- ἀλλὰ σὺ (Βρ.) -- ἀλλὰ καὶ τ6}]. οτῖποβ. Νὸη τϑαϊειν ἴῃ ΒΘ, ρῥυῖαβ καί, 

ΌΡΙΘΧ ταγαπὶ 864 ΠΟη ἱπαπαϊίατα : οἵ. δα Ὁ. ΧΠΙῚ, 817 [] - τον] -τρον Ἡ, [] 
ϑρόνον ΕΘΑ ΠΠΙΗΡΕ. 9’ Ηπι.8 (Β5.) --- ϑρόνος ΒΟΟΘΕΘΟ ΜΡΟΉΔΟΥΧΖα[ο] 
ΑΙ. Βο." [{ ποτ᾽ 6 Ι κρηϑείδας (- ϑείως ΜῈ νοι. ΑἹ. Βο. --- χρηϑεΐς- 

δας α[69] 5... {Π 58. ἱππότας Β5 ({{. τροίθ) --- ἱππόταις Β' οἷο. (πηι οἱ. 
6 ϑεσσαλοῖς) --- 50. πο ἱππότας πος ἱππόταις ΘΧρυϊπῆὴξ [] λαοῖσι ΟΠΊΏ6Β 

γί, ΑἹ. πο." --- λαοῖς α[691] ὅπι. [{Ὄ ροβὲ δίκας ΡΙοπθ ἱπίθυραησπηῦ ΒΙ 
θα Βο. Βρ.32 --- Ιθ]άθπη σοτητηδίο  Ηγ." Ηἰ. --- πο ἰδέ. ΟΠ ΕΕῪΖ ΑἹ. 

|| 55. λύσον ΟΜ] Ορ. {{Ὀοἄμμι νοίῦ. ΑἹ. Εο. ἡ (ἄμμε Ζ 5015) -- ἄμιν α --- 
ἄμμιν [69 9] Οχ.», [|| δπίθ (ποπ ροβῇ) ἀμμι[ν] ἱπίοτρ. Ῥ οὐ 850}.13 Κυ. 
(φιοᾶ ἰηνοχὶ) --- ροβύ (μοὴ δῃΐθ) ἀμμι[ν] ἄϊδε. ΒΟΒΕΟΊΜΟΠΌΥΧΖα ΑΙ. Βο. ἢ 
-- ποι ἀϊδί. Ὁ --- Οἔ, δὰ νβ. 1845ᾳ. [[| -σταίη Ῥ605 --- σταέῃ [ΠΗ] ΔῊ. 

5υ. ΒΡ.5 Ηἰ. --- στήσης ΒΕΟΟΟΘΘΠΜΠΌΥΥ ΧΥΖα[.91 (ἰὰ Ζ ΜῈ ηο) 
ΑΙ. Βο." (ποπ ἴῃ 850}.) --- στήση ΒΡΟΙΡΙ ΘΙ Ομ ΒΩ, Ηγ.32Ὲ ΤῊ, --- στήη 
((π πΌ]]ο τη8.) Ἦπι. Βῦ. Ὁ]. --- στῇ σοι ΚΥ. -- στήσας ἘΞ απᾶο Ἰοοίϊο δὰ 
ἀναστάσαις ῬΑΥοΙρίαση βου θοηάππι υἱθύιν ᾿ηγιίατο,, αὖ γ5. 100 μὴ ΠΡῚΝ 

ταμιάναις εἰπέ ἴποταί. Αἃ αοΐνατη ἀποῖς Βοῃ. 8600, 80 γενήσομαι τοιοῦτος 
οἷος μηδὲν ἀναστῆσαι ἀδιχον καὶ νεώτερον (1ἴὰ Β Ηο.) αδὶ᾽ Τ| παροὺ ἀναστήσῃ. 

50. 860, 24 οὐ ἀνασταίῃ εἰ ἀναστήσῃ (στάση) οἸΐπι Ἰοοίπμη δαΐδβ6 ἐβέα[αΓ, 
|| 80 ἀκᾷ δ᾽ ἀνταγ. α (8πι.) --- ἀκὰ δ᾽ ἀγ. ῬΟ --- ἀκὰ δ᾽ ἀντ᾽ ἀγ. Ὁ --- 
ἀχὰ δ᾽ ἀνταγ. ΒΟΒΕῚ οἰο. (οαπὶ ὅ6.. πὲ νἱἀρίαν) --- ἀχασχᾶ δ᾽ ἀγ. Βρ.3 
(οοπίτα ὃν. δᾶ Ἐμπβίαϊῃ. Ῥυ. ρ. 11) [|Ὀ0-σε νοὶ. ΑἹ. Βο. Ὁ. --- σεν α[691] 
Οχ." {{| πελλίας Ο {| 5θ54ᾳ. ἔσσομαι τοιοῦτος ΒΟΟΠΕΒΕΌΙΡΟΕΗΌΟΥΧ Ζ 
ΑΙ. Βο: --- ἔσομαι τοιοῦτος ΙΝ Βά. --- ἔσομαι τοῖος αοϑ' ὅ:. Οχ,ὗ (Βγ- 

ζαπθϊουιπη οπιθηαιο) [1 51 γερ. ΠΟΙΡΟΙ || ἀλικ, Οὗ 



ῬΥΠΉΡΡΑΣ ΝΣ ΙΟΙ 

ἀμφιπολεῖ" σὸν δ᾽ ἄνθος ἧβας ὦρτι κυμαίνει" δύνασαι 
δ᾽ ἀφελεῖν 

μᾶνιν χ,ϑονίων. κέλεται γὰρ ἐὰν ψυχὰν κομίξωι 
το Φρίξος ἐλϑόντως πρὸς Αἰήτα ϑαλάμους, “ὃς 

δέρμα τε χριοῦ βαϑύμαλλον ἄγειν, τῷ ποτ᾽ ἐκ πόντου 

σαώϑη 

ἔκ τε ματρυιᾶς ἀϑέων βελέων. ΣΤρ. ἡ. 

ταῦτο, μοι ϑαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖ. μεμάντευμαι 

δ᾽ ἐπὶ Κασταλίᾳ, 290 
εἰ μετάλλωτόν τι. καὶ ὡς τώχιος ὄτρύνει με τεύχειν 

ναὶ πομπᾶν. 

τς τοῦτον ἄεϑθλον ἑκὼν τέλεσον" καὶ τοι μοναρχ εῖν 
ἃ ,ὔ “ 7] ᾿ 

καὶ βασιλευέμεν ὄμνυμι προήσειν. κωώρτερος 295 
ω " ͵ " ΡΝ Ὁ ͵ , 
ορχος ὥμμιν μώρτυς εστω Ζεὺς ὃ γενεῶλιος ἀμφοτέροις. 

, Ι ΕἸ 7 ς Χ Λ 
σύνεσιν ταῦτων ἐπαινήσαντες οἱ μὲν κρίϑεν" 300 

ἀν ἢ ΞΕ Ὁ. ἢ γ 

ὥτῶρ Ιἴωσων αὕτος δὴ 

158 ἀμφὶ πόλει ΤΊ τιὰϊοὺ [|ἠ-Η σοὺ δ᾽ ὅ51.ι. [] ἀντικρυμαΐνει (816) Υ || 
ἀφ.] ἀμφ, Μ,9'΄ [59 κέλλεται Ω. [|| ᾿ξὰν Β --- ἐὰν (5. [| κομίσαι Β, || 

80 φρῖξος 1 --- φρυξος 9΄ (ὁπ 561. ΤΥῖς].) --- ξίφος Χα -- - φρίξος γ6}}, (ϑύ 
Χα) [|[ ἔλϑοντα [92] 5:,. --- ἔλθοντας τη88. ΑΙ, Βο." (Ηγ.) Βε.Ἐ -- 
ΞΟΠ. Β' Πρ α]αΥ Θπὰ ἴῃ ῬΑΥΆΡ ταδὶ παῦθηρ [| θ] - μαλον [Β]Π 6182 Βο.ἕ “--- 
μᾶλλον (810) Μ --- μαλλον [ὉΟ ΕΕΡΊΘΙἊΓΥ ΧΊα[69] ΑἸ. Β0.ἘΠῚ ποτε ἐκ Ζ 

|| θ2 ἐκ τῶν Β, Βο:Ἐ --- ἔκ τε ΒΡ[ΟΟ]} οἷο. ΑἹ, 5..5 [{{ μητρυὰς ΒΕ “-- 
μητρυιὰς ἘΞ ΘΙΡΟΗΤ. --- ματρυὰς Β.ὅ -- ματρυιὰς [ὉΟἸΠΕ ΠΥ Χ.Ζα 

[09 ΑἸ. Βο." [| βουλέων Π49Ζ --- βελῶν ἘΜῈ --- βελέων ΒΙΟΟΟΜΡΙῚΙ 
ΥΧΊΓΘΡο[ἀ095] ΑἸ. Βο." (οαπα δοῃ. ΒΗ οἷος υἱ ᾿οὸ δ] σ οσῖοθ ΡΓῸ 
βουλευμάτων ἢ λόγων [1ὰ ΒΟῊΠΪ) οἴο., ποπ λόχων, ηποᾷ νἱῆππι οϑί Βο.]} 

Ῥοβίξαχῃ 6586. αἰοϊξατ ; σαν ἰρί(αν βολέων [--- ἐπιβουλῶν] οοῃΐϊοἰα5) [{ 63. ἐὼν] 
ἐλθὼν Β, [{|| φωνεῖ πι55. ΑἹ. Βο.Ἐ -- φώνει 50 }}.Ὁ (ἔλεγεν Ῥᾶγαρμγ.) [64 με- 

ταλλητὸν τι ὦ --- μετάλλαττόν τι υ - μεταατον τοῦ --. μεταλατόν τι Χ 

|| ὀτρύνει σε [Β 3 9] Ηο." Βα. --- ὀτρύνει μὲ Ὑ0}]. τη88, (αν νἱἀρίαυ) ΟἸΔΠ 68 
ΑἹ, 5. Ῥν. Οχ., Ῥναθβίος οὐηϊβϑίο ῬΥΟΠΟ ΑΙ ηἶβ, αὖ ἴῃ. ογάσαϊο διιθίρπο; 

ἔτ, (δ᾽ μὸν Βα. αν, τ. 1,801 1660) τετεύχειν ὃ --- Κ6ῃ. ραγαρῃγ. οι τ 
Ῥτοπουηθη [[ 985 - σσον 1ΒΙΟΡΕΡΟΡΩΟΥΧΖ Βο.Ἐ Οκχ. --- σὸν Β, 1Μα ΑΙ. ὅσα. 

Ἐν, (Π|1γ.) Β6." Ι ΟῚ] ὀρκος Ζ [} ἄμμιν ὰ Με. ϑυ, πα, Βὺ, Ὁ -- ἄμμι ΒΟΙΟΙΌ 
ΕῈ οἵ. (πὰ Ελὸ ἄμμι) ΑΙ. Βο.Ἐ ὅ1,Ὲ Ι μάρτυρ 1 βοῖυ5 [| 69 αὐτὰρ ΒΟΘΗ, 

ΠΟΠΡΦΕΟΥ͂ΧΖ ΑΙ. Βο." Βᾶ. Ρ-. Βα. ---- ἀτὰρ Π[ΕΕ]ἸΘα[691 ὅπ, Οχ. Ηγ.Ἐ 



1092 ΠΥΘΙΟΝΙ͂ΚΑΙ Δ΄. 

" Ἷ ΓῪ ας ͵ 3 170 ὦρνυεν κάρυκας ἐόντα πλόον Αντ. ἡ. 
; “ ͵Ἶ κ ͵7ὔ " εκ -“ 

φαινέμεν παντᾷ. τάχω δὲ Κρονίδαο Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖς 
7 

ἀχαμαντομάχ αι 
κχ ͵ 7 5 ἤλθον ᾿Αλχμήνας 9᾽ ἑλικοβλεφάρου Λήδας τε, δοιοὶ ὃ 

ὑψιχαῖται 305 
ἀνέρες, ᾿Εννοσίδω γένος, αἰδεσϑέντες ἀλκχόν, 
3, ͵ Ν κἂν. Ἢ ΤῊΝ ͵ “» ᾿ , 
ἐκ τε Πύλου καὶ ἄπ ἀχρὰς Ταινάρου" τῶν μὲν κλεος 310 
3 ’ 3 “ μ ." 175 ἐσλὸν Εὐφάμου τ᾽ ἐκράνϑη σὸν τε, Περικλύμεν᾽ εὐρυβία. 

ἐξ ̓ Απόλλωνος δὲ φορμιχκτὼς ἀοιδᾶν πατὴρ 
" ΤῊ. 5 μ 
ἐμολεν εὐαίνήτος Ορφεύῦς. 315 

3 ͵ 

Επ. ἢ 
δ᾽ ε »"ὝὟ ἤ 7 “οι ἂν ὟΝ πέμπε Ερμᾶς “ρυσόραπις διδύμους υἱοὺς ἐπ΄ ἀτρυ- 

ἤ 

τον πόνον 
Α 3 ͵ “ » 

τὸν μὲν ᾿Εχιίονα, κεχιλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ᾽ Ἔρυτον. 
,ὔ 

ταῦχ ἕες 

110 ὠρνυεν Βῦ. --- ὥρνυε Β (τοδί Β6.) --- ὄρνυ ΤΡΟϑ΄' -- ὄρνυε ΕΌΖ 
- ὄρνυξε Β --- ὄρνυεν ΟἸΟἸΘΕῸΠΛΠΥΧαϊο] ΑΙ. ο.Σ ΟἿ 40. 82.; ὄρνυεν ἐχ- 
ἰβέπηο Ῥιπᾶαγίοαμι ζαϊββα [0 χάρ. οπιπθβ [[. τᾶς δηΐα ἐόντα ἱπουϊοςδηῦ ΟἿ ΜΝ 
|| ἐνόντα ὅ1η. (φοποθββαπι παν σ ΠΟ Π61) ΟΟὨΐτα π|58. δὲ ΒΟ πο οσαπι βᾶοπι 

Ἵ παντὰ ΟἹ -- πάντὰ Β --- πᾶντα Βο.Ἑ -- παντὰ [ΟΠ]ΕΕ εἰς. 
5. ΟΥ̓ Ο.1,1160 {-ἴδα Ος [{|ἀκ. τρεῖς ΟΟΜ [|| 72 ἀλχμάνας ΒΌ ΑΙ. 
Βο." ΑἩ. (οἴ, Ρ. ΠΙ, 7) --- ἀλχμήνης Η,9 ΒΕ. --- ἀλχμήνας [ὉΟ]ἹΕΕῸ ΓΜΓΡῚΟ 

ΟΥ̓Χ.Ζαοϑ' Ην. (πὰ Ὁ οομιρθμαϊ! νἱο ἡνανὺ || τ᾽ ἕλ. Ὁ -- τὲλ. ὕ -- 
τ᾽ ἔλ. ΒΕΡΟΘΙΟ -- 9᾽ ἐλ. ΟἸΟΝΠΥ͂ΧΖα[ο9 ΑΙ. Ηο." -- εἰ. μελανοβλ. 
δηλονότι δἀδοτίρεῖε ὕτ. (οἴ, λιγνύς δα ]ρμο,, οὐ] ρο) [[| - φάρου] -φάρων Ὁ [|| 
δυοί δ᾽ Β [|| 78 ἐνοσίδα 1Ζ {14 τῶν] τῷ 86Ἀ. (Βγ. ᾿παϊοο) {| 5 ἐσθλὸν Ηὶ 
5088 [| εὐφάμου τ᾽ ἐχρ. οπίπο5 [0 70 φορμιγχτὰς ΟΟΜΥ͂ΧΖ (οὔδπι ἴῃ 
59. Υ) --- φορμιχτὰς ΒΙΡΕΕΟΠΡΙΊΘΙΑΙθαΙο9 ΑΙ. Βο: Ἐ {{| 7θ54ᾳ. ροβὲ 
δὲ ταπίατῃ αἰβέ, ΒΟ --- ἐμολεν, εὐαίνητος, ὀρφεὺς. ἰΐα αἰδέ, Τ᾽ --- βίπθ οππηΐ 
αἰδι. ΡΕΒῚ οἷς. (408 βθουξιδ ἄρϊον! οοπηπιδ Ροβὲ ἔμολεν) | 18 ἑρμῆς ΕΥ͂, 

Ι Χρυσόρραπις νοίξ. --- χρυσόραπις αἰ691 ΑΙ. Βο.Ἐ [{ἄτρητον 6.46. {{ πό- 
νον} πόντον Ερε -- πλόον 1 [| 79 ιν ἐμκεηρν ΒΟΥ ([Χ] Ην.5Ὲ - καχλά- 
δοντας Β, --- κεχλαδόντας Ε'.Εα[6] Βο:Ἐ -- χεχλαδότας ΠΟ ΙΗ ΙΜΡΟΕΆΠ.Ζ 

Θ΄ (ουπι ὅοιι. Ττῖο1.) [1 εὔρυτον [Β]ΠΕΕΟΙΟΌΥ͂ΧΖα ΑΙ. Βο. --- ἔρυτον 

[00] 81. (εχ Ἀροϊϊοη. ΒἈ. 1, 62) --- ἃς ΜΡοϑ' ἡ. 1. {{- δρυὰ ὅς. 8608, 
10 ΒΟΤ κυδρός (Βο. κυδνός) ἴπ ὕγ, ΑἸοιηδη. 



ΡΥΤΈΡΡΑΨΈΕΨ: 103 

ΕἸ ͵ “ τ8ο ἀμφὶ Παγγαίου ϑεμέϑλοις ναιετάοντες ἐβαν᾽ 320 
- ΄-“ν "κου ἴω “ὕ] Α 

καὶ γὰρ ἑκὼν ϑυμῷ γελανεῖ ϑᾶσσον ἐντυνεν βασιλεὺς 
ἀνέμων 

Ζήταν Καλαϊΐν τε πατὴρ Βορέας ἄνδρας πτεροῖσιν 325 
νῶτω πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις. 

“Ὕν ε Ὁ.“ 5] « 

τὸν δὲ παμπειϑὴ γλυκὺν ἡμιϑέοισιν πόϑον ἐνδαιεν Ἥρω, 

’ 

1ι8ς ναὸς ᾿Αργοῦς μή τινὰ λειπόμενον ΣΤΡ. ὡς 

τὰν ἀκίνδυνον παρὼ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ καὶ ϑανάτῳ 330 

1054. ταχέες δ᾽ Β.ΟΟΡΕΔΟΕΟΙΓΜΡΌΟΒΒ (οαπι 5.8. ΘΕΌΘΌ δι. 
ταχύτατοι οὐ 9]. Ἐ' [ταχ]εῖς) --- ταχέως δ᾽ Ἐΐρο ὃ Ῥ ((ο816 Κγ.) ΥΓΥ ΧΥΊΧΧ 

ΧΖα[691 ΑΙ. Βο: Ἐ Βα. Ηῦ. (οαχα ὅοἢ, [Β]Ε Ηο. ταχύτατα) --- ταχέως (οπι. 
δ᾽) Βύ. ΟἿ, δι. θη. Ρ. ΧΧ. Αἀνουθίαπι ταχέως ΟΡ ἰπβθαπθηβ ϑᾶσσον 
αἰβριίοοῦ, [ἠΆ80 παγκαίου ΧΖα ΑἹ]. πο. Ορ. Βτ. [{ νοσοὰ ϑέμεϑθλα οτηῖ- 
ταπὖὸ ΒΑΠΟΡΟ ΔΙ --- ϑέμεϑλα ΒΡΟΙΟΙΕΕῚΜΟΡΟ ΒΥ ΧΧΧΧΖα[οΘΊ ΑἹ. 
Πο.Ἐ (πᾶ βουρίαγα, {Ὁ. δα ἸΙασπηδῖη ΘΧΡΙΘμἄαπὶ 6 γ8. 16 αϑβοῖϊϊα, οὖ τηθίτο 

δῇ πϑαϊ Ἰοφπθπαὶϊ δἀνογβαίαυ) --- ϑεμέϑλοις Βῦ. --- ϑέμεϑλ᾽ οἱ Βρ.2 -- 
οἸϊπὶ πρὸς ὅρμάν οοῃΐδοῖ ὁχΧ 56. ἴῃ 40 Π60 Θέμεϑλα πθ6 Θεμέϑλοις οχ- 

Ργοββαπι οϑὲ [81 Θάσσον Ο [1] ἔντυξ Β -- ἔντυεν ΠΕΕΟΡΌ Πο.Ἐ -- 
ἔνδυεν 1 --- ἔντυε ΟΡΟΘΉ --- ἔντυϊτυνε ( --- ἔντυ Μ' --- ἔντυνε ΥΧΖ ΑΙ. 

Β6. --- ἔντυνεν α Ηγ.3 [|| 82 ζήηταν καὶ κάλαΐν τε ἘΝ (ποι ἘΝ) [| -σι 
γοίέ, ΑἹ. πο. -- σιν α ΜΙ. Ηγ. [| 89 πεφρίκοντας [Β]ΟΙΟἸΕΥ [ΧΊΖα[ο] 

τ Βο." --- πεφρίκοτας Μ --- πεφρικοτας Ὁ --- πεφρικότας Β.ΙΒΟΊΡΟΗΕΟΙ. 
Γ{| 84 παυμπειϑὴ Β.1 [(ΟΟΝΊΥΙΧΊΖα[ο] ΑἹ, Βο.Ἐ -- παμπληϑὴ ΠΕΕῸΟΙΡ 

ϑπῦν (εαπι ῬΕΙ͂ βαρὺν, μέγαν εὐ οὰπὶ 568. ΤΥΊο]. πολύν) -- 508. οί, Ρ. τ. 
[[ έοις Β, --- ἐοισιν [Ὁ ΚΓ 5]α[691. 41. Βο,Ἔ --- ἐοισι ΒΟΟΒΕΟΙΜΡΟΗ, 

ΌΧΖ Ι] πόϑον γ᾽ α[6] (ΜοΞς}.) ΑἹ, Ηο.Ἐ --- πόϑον (οπι. γ᾽) ΒΙΟΟΘΕΕ. 
σ ΠΡΟ ΕΌΥΧΥΖϑ' (.. 6. ομθπθβ γνϑίξ. οὐ Τυῖϊο].; ἴῃ Β πόϑον,) Βύ.Ἐ ΟΥ, 
Βρ.3 δὰ Ρ. 11,0. [| ἔνδαιεν Β,ιΟΡ ΟΠ ΡΟ Ε᾿ ΟΡ ρος Β17).α[691 ΑἹ. Βο.Ἐ Βρ.3 
(εαπὶ ὅςῃ. Υ᾽ οἵ. ἐνέχαιεν οὖ ἐπέκαε (καιε) καὶ ἐνέβαλεν ἐπιϑυμίαν) --- ἔνδεεν Ὁ ας 

--- ἔδαιεν ΒΟΑ ἘΔ ΜΓ ΥΥΧΥΖ (ε]. ΝΙ ἀνῆπτε, ἀνήγειρε) - πρόσδαιεν Βύ." 

- (ξοις Ἐν ποϑον)ὴ δαίεσκεν Ηπι. --- τόνδ᾽ αὖεν Ἔπ,. ὅν.323. --- (ἔοις πως 

ἔρωτ᾽ ἔνδαιεν ΗΙ. πὶ Ἰαηρτιιοῦ πως) [[0.8454ᾳ. ρμοβὺ ἤρα (ποη ροβὺ ἀργοὺς) ἰη- 
τουραηραηῦ ΒΌΙΟ --- ροβὺ ἀργοὺς (ποῃ ροβὲ ἡρα) [Ὠ]ΕΖα ΑΙ. Βο." --- ποι- 

τὸ Ἰοοο ΟἸΤΥ͂ αἰΐᾳαο --- αὐσπηψαθ ἀραᾶ ὅοῃ. Μοῦ. ἴῃ ΟἿ αἰϊίβαπο, βοᾷ ἴῃ 
ϑ0ἢ. γε. Β Βο. οὐ δρυᾶ Τιῖοὶ. (7) ναὸς ἀργοὺς οατὴ δηἰθοραθηςθι5, ΠΟ 

οατὴ 566..) ΘΟ ϑΟΟΙϊαίττ, ΝΙΠῚ ἴοι ΠΟΥΔΙΌΤΩ, ὨΪ5] 811ἃ οββοηῦ απαθ Αἰ ο ΠῚ 

γΘΥθΟΥ τ πὶ βυγποέιτατη οομητηθπᾶδη!: [τοῦτον] τὸν πόϑον, μή τινα [ἀπο]λειπό- 
μένον ναὸς ἀργοὺς οἷο.; οἵ, 155 [|[ὄ 85 ναοὺς Β [[| 8θ τὰν ΒΙΟΙ]ΟΙΕΒΕΊΟ.Η 

Δοτιητηξεη, Ρίπατ, 1Ὁ 



194 ΠΥΘΙΟΝΙ͂ΚΑΙ Δ΄. 

φώρμωκον κάλλιστον ἑῶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσϑαι σὺν 
ἄλλοις. 

3 ᾿ ᾿ 3 Ἁ ; ΕἾ 

ἐς δὲ ειωλκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτῶν ἄωτος, 335 
ἥ -Ἱ ε 

λέξατο πάντας ἐπαινήσαις ᾿Ιώσων. καί δώ τοι 
, ΕἸ 7 κ Ἷ ω ε -“-ὖ᾽ 190 μᾶντις δρνίχιεσσι καὶ καρ ῬερτρρπξωΝ ἐερδϊρ, 

Μόψυος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων. ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλου 349 
κρέμασαν ἀγκύρας ὑὕπερϑεν, 

, 7 ᾿ ν “ 
χρυσεαν χείρεσσι λαβὼν φιώλαν. Ὥ. 9. 
3 Α 3 “ 9:9 τε ᾿» ὦ , » 
ἄρχος ἐν πρύμνᾳ πατερ Οὐρανιδᾶν εγχιεικέραυνον Ζηνω, 

καὶ ὠκυπόρους 345 
“ ε ᾿ 5 7 3 [5 ᾿ΔΣ κ ,ὔ 

195 χυμάτων ῥιπὰς ἀνέμων τ᾽ ἔχάλει, νύχτας τε καὶ ποὸν- 

του χελεύϑους 

ΜΙΡΊΟΓΒΙΠΥ ΧΥΖα ΑἹ. Ην. Βο. (απ β.ἢ. Π6Τ] εἰς.) --- τὴν (τὸν ) Ὁ 
-- τὸν Βο." Οχ. --- τόνδ᾽ ὅπ. Βᾶ. --- τόν γ᾽ Ῥπ. [{ ματρὶ [ΒΥ] Βο.» 
μρὲ Ηὶ --- μητρὶ Μα --- μητέρι ΟΟΑΧΖ --- ματέρι ἘΞΡΤΟΟ ΑἹ. || πε- 
σόντ᾽ ΡΟΆ -- πέσοντ᾽ Ζ -- πεσσόντ᾽ ΟΡ ας: --- πέσσοντες Χε (τα ΧΡ) -- 

πέσσοντ᾽ [Β] ΑΘ ΕΕΡΕΘΙΓ[ΜΠΟΥ α[691 ΑΙ. Βο.Σ 

81 ἑὰς] ἰὰς Β {{|ἅλ!] ἀλ. ΟΠ ΜΧΖα ΑΙ. {|| -τἰξ] -ἡξιν ΟΟΝ -- 
υξιν ΧΖ -- εἰξιν ΑΙ. {{ εὖρ. 7. [| 88 εἰς δ᾽ ἘΞ, || δ᾽ ἰωλκὸν ΒΙΟΏΕΕ. 

6. εἰς. (νεἴξ. οππῃ65) [6] ΑἹ. Βο: Ἐ --- δὲ ἰωλκὸν αϑ' (8πι.) Οχ. (Β5.) τϑοῖβ 
(εἴ, Ν. ΠΙ, 84.) --- δ᾽ ἰαωλκὸν 81. ΗΥ. Β6.Ἐ (οἴ. Ν.. ΤΡ, 54) [{ κατέβαν αὐὖ- 
τῶν ΟΥ̓͂Χυ ΑΙ. -- κατέβαιν᾽ αὐτῶν Ζ --- κατέβη ναυτ.. -. Β --- κατέβαν ναυ- 

τῶν α --- κατέβα ναυτῶν ΟΡΟΤΕΌΥΧΑ Βο.Ἐ --- κατέβαν ναυτὰν ΠΕ) --- 
κατέβα ναυτὰν ἃ --- κατέβα ναυτᾶν ΕἼ ὃ Β6. Ην.3Ἐ οὔπὶ 56. γε. [{ἀω- 

τον Ἐὶ Ηἰ, --- ἀώτοις Ὁ -- ἄωτος το}]. Οἱ, Βα. ἱπ 54. ΙΧΧΥ͂ΊΙ, 394 

89 -νεσας 9' -- νήσαις Β[Ρ] Βο. --- νήσας ΟΡ[ΟἸΘΒΕΕΟΙΤΜΓΡΉΘΕΣ 
ΥΥΧΥΖα[ς3} ΑΙ. (ἐπαίνησας (4) [] 90 ὀρνίχεσσιν ἐν κλάροισι ϑ΄ (Τε]. 
σαπὶ ὅ0ἢ. ΤΟ]. ἀραᾶ ὅτ. Ρ. 27; Βῦ. οοῃϊ. ὀρ. ἐν κλάροις τε) --- ὀρνίχεσσι 
κλαροισέ τε 1 5ο01.5 (Βῦ. οοῃϊ. ὀρ. κλάροισίν τεὴ) --- ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι 
γ6}1. νοῖξ, οὐ Μοβοῆ. ΑἹ. Βο." (ὀρνίχεσι ΟΟ; ἴῃ Β ποὺ ᾿ἴπθα εἰποὶβ βχθβᾶ 
Ρτοροιποάστα ρους. 56. οἱ, ὀρνισί τε καὶ κλήροις) [| ϑεοπρεπέων ΒΕΠΙΜ) 

ΡΟΒΌΧΖαοϑ' ΑΙ. Βο." -- ϑεοπροπέων [ὉΟ]ἹΠΕΟΘΥ͂ 8πι.Ἐ --- 56}. μᾶγ. 

μαντευόμενος [[Ο 91 μόψος] μόμψος ΧΖεεα ΑΙ. (οιπὶ ὅομ. Χ) [| ἄμβαισε Β 
[ 5 δὲ 1 [} ἐμβούλου ὙΖ45 (ποη Υ,Ζ».) []| 93 - ρεσι σρ4.Ζες [{ς- φιά- 
λαν] ἄγκυραν Βα. [{ 94 ἐν] δ᾽ ἐν Υ [| - δᾶν] -- δὼν ΕΧς [{ 95 ἀνέμους 
ΒΟΟΡΕΕΟΙΓΜΟΥΧΥΖαϑ' (ὰ Β ρίθηθ ἀἰβὲ. δηΐθ ἀνέμους) --- ἀνέμων [ᾧῥ᾿ 
ΒΠΟ [62] 41]. Βο.Ἐ -- Ρ. ᾿. 9. {{Ὀητ᾽ ἐκ. οἴπῃ 688 



ῬΥΎΠΗΤΪΙΑ, ΤΥ. : 105 

Ε , 5 “ἷὔ Α 7] 7 κ-ν ᾿ 

ὥμωτῶ τ εὐφρονὼ καὶ φιλίων νοστοιο μοιρῶν 

ἐκ νεφέων δέ τοι ἀνταῦσε βροντῶς αἴσιον 350 

φϑέγμω: λαμπραὶ δ᾽ ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπορη- 
γνύμεναι. 

ἀμπνοὼν δ᾽ ἥρωες ἔστασαν ϑεοῦ σάμασιν 355 
“ ’ -“ 

200 πιϑόμενοι" κάρυξε δ᾽ αὐτοῖς 
Ι 

ἜΓΟΣΕ. 
3 -" Ἷ 7 ε 3 5 7 
ἐμβαλεῖν κώπαισι τερωσκόπος ὡδείας ἐνίπτων ἐλπίδας" 

δ ς “ -“κ - »"ἢ “] 

εἰρεσίω δ᾽ ὑπεχώρησεν τωχιειᾶν ἐκ πωλαμᾶν ἄκορος. 36ο 
) τ 3 "ὕ 5.1 δι. 7 ͵ , σὺν Νότου δ᾽ αὔραις ἐπ᾽ ᾿Αξείνου στόμω πεμπομενοι 

“ “᾿ ε " Ϊέ ὕ] 2 7, , 

ἤλυθον" ἐν ὥγνον Ποσειδάωνος ἕσσαντ᾽ εἰνωλίου τέ- 

μενος, 
4 Ἀ “. 1 ἥ »" 205 φοίνισσω δὲ Θρηϊκίων ἀγέλω ταύρων ὑπᾶρχιεν 3605 
᾿ “ Λ "-“- 7 

καὶ νεοχτιστον λίϑων βωμοῖο ϑεναρ. 

106 ἀμα. ΟΙἸΟΜΠ]ΠΕΉ [491 Ορ. Βττα Μτ." --- ἄμμα. Ο --- ᾽ἄμμα. Β -- 
ἅμα. ὈΒΟΙΡΌΥ͂ΧΖ ΑΙ. Βο. Βι. [{νόστοιο] νόστιμον α [Ϊ 97 ἀντάνυσε 
ΟΥΝΜ -- ἀντάυοισε Ἡ, --- ἀντάῦσεν 1 --- ἀντάῦσε [Β]Ὁ» οἷς. [|{ βροντὰς Ζ [} 
08 ἀχτίνες Β [| ἀπορρη. ΒΕΕΜΟΟΖ {τ (ἀπόξρη. 3) - ἄπο ῥη: ΜΙ. -- 
ἀπορη. (ΟΟΡΊΘῚ είς. {699 ἀνπνοὰν Ἐ -- ἐν πνοὰν Ρπ. [| ἕστ. ΕΖ ! 
δ᾽ οἱ ἥρωες ἔσταν Θ΄ (Τιῖο1.) [|ωΟσάμασιν ἘΕΎΧΖα ΑΙ. Βο.Ἐ Βύ,Ἐ --- σά- 
μασι ΒΟΟΠΟΙΜΡΙΦΌΠ]Β Μι.Ὲ [{-Ο 200 πειϑ. νϑὲϊ. οἴπποβ ΑἹ. Βο. Ἐ Βᾶ, Ῥυ. 
- πιϑ. α[ο3 9.3] ὅ1ι. Οχ.Ἐ [{ κάρ. οἴπηθβ [|Ὄ 1 δ. οἴωπθβ [[ 2 -σε Βα 
- σεν [Υ̓Χ]Ζ[α] Ηγ.2 -- σε ΟΟΟΕΕῚΓ[ΜΠΡΟΒΙ] ΑἹ. Βο. [|| ταχειᾶν 

ΒΗ[ΓΕΡΊΟΙΡΦΕΌ ὅπ. Ηγ. Βο.Ἐ (ουπὶ 568.) -- τραχειὰν ΟἸΜΠΥ ΧΖα[ο Ὁ 59] 
ΑΙ. Βο. Βᾶ, Οχ. (εἴαν Ζ Α1.) {8 ἀξείνου ΒΕ ΟΟΙΓΡΊΟΓ[Ε]Ό ΥΧΖΙΘΊ 

ΑΙ. Βο.Ἐ --- εὐξείνου ΟΟἸΠΕΡΟΤΙ ας [| 4 ποσει. οτηπθβ [| -δᾶνος Β -- 
δάονος ΕῸ --- δῶνος Ὁ --- δάωνος ΟΠ ΕΟΘΊΤΓΝΠΟΓΒΙ]ΥΧΖα[691 ΑΙ. Βο. [} 
ἔσσαντ᾽ ΒΟΡΙΜΥ͂ΧΖα ΑἹ. Βο. --- ἔσαντ᾽ Ο --- ἔσαντ᾽ ᾧ --- ἕσσαντ᾽ [ἘΠ᾿ 

Βα Ορ.Ἐ -- ρ!. αὶ ἐδείμαντο, ἔκτισαν --- {{τ. δἄδβογ. 5]. ἐκτίσαντο [} 

αλίου γοῦν. ΟἸηποβ --- εἰναλίου α69] ΑΙ. Βο. Οἱ, δᾶ Ρ. Π|, 79 οὐ Ο. 1], 

θῦ || ὅ ὑπῆρχε ΟΟΝ -- ὑπᾶρχε ΒΟΘΊΙΡΟΒΙ -- ὑπάρχεν Ε]26Ζεο -- 
ὑπᾶρχεν ἘΡοΟ,Υ Ζροα[691 ΑΙ. Βο.Ἐ --- ὑπῆρχεν Υ,Χ (α 86. Ο᾽ ὑπῆρχον) 

|| Ροβὲ ὑπ. ρίθπθ αἰβί. ΒΙΥ͂ ΑἹ. Εο.Ἐ --- οομητηαία Ζ --- ποη ἀϊβέ. ΟΠ ΕΠ 
σοῦ Βυὺ.Ὁ [|| θ ϑεόχτιστον πο." ((]ΠΠ1ογρῖβ. Ἰην μίγη 9) ---- νεόκτιστον Τη88. 

ΑΙ. Βε, Ηγ." {{ λίϑων βωμοῖο ϑέναρ 9΄ι΄ (οὕτω γὰρ ἅρμόζει τῷ μέτρῳ) 

Τυῖο]. Οχ. Ηγ." --- λίϑον βωμοῖο ϑέναρ ἘΡοα[692] Μοβομ. (ὅ1.) --- λίϑου 
βωμοῖο Θέναρ ὅτη. --- λίϑινον βωμοῖο ϑέναρ ΒΟΟΌΕ Δ ΟἸΙΡΟΒΌΥΧ ΑΙ. 
Βο.Ἐ Ρνπ. Βο. - λίϑοιο βωμοῖο ϑέναρ ΜΝ --- λίϑινον βωμῶν Θέναρ Ζ -- 

οῦρι 



τοῦ ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ἐς δὲ χίνδυνον βαϑὺν ἱέμενοι δεσπόταν λίσσοντο ναῶν, 

ὃ “ Α 5 , ὅς" ͵ 
συνδρόμων κινηῦμον ἁμαιμώκετον Σρ᾽ ὁ. 370 
3 -“ “ ,ὔ Α 3, 7 , 
ἐκφυγεῖν πετρῶν. δίδυμαι γὰρ ἔσαν ζωαί, κυλινδέ- 

, “ 

σχοντο τε χραιπνότεροι 
Ἃ ᾿ς 3 » Α 210 ἤ βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες" ἀλλ᾽ ἠδὴ τελευτὰν 

κεῖνος αὐταῖς 
ε ,ὔ ’ ΕἾ - -“ ᾿} ὯΝ 

ἡμιθέων πλόος ἄγωγεν. ἐς Φᾶσιν δ᾽ ἔπειτεν 375 
"ὕ “ ͵ ͵ , ἤλυθον, ἐνϑα κελαινώπεσσι Κόλχρισιν βίαν 

7, Υ͂ » Ι μίξαν, Αἰήτᾳ παρ᾽ αὐτῷ. πότνια δ᾽ ὠκυτάτων βε- 
ἕ 

λέων 3480 

λίϑεον βωμοῖο ϑέναρ (Βῦ.) --- ϑέναρ βωμοὺ λίϑινον ἀν. ΒΑ. (Βρ5.) --- βω- 

μοὺ ϑέναρ δρᾶ Οἴαπι. Δη. Ῥαγ. 1Π, 209 Ἰαπᾶδίαν. ---- ράγαρηγ. ϑὅοἢ. Υ οἴ. 
δ λίϑων (λίϑου) πες λέίϑινον οχρυίπηξ, βοα βωμοῖο ϑέναρ ἸδΙάοτμῃ σοπβττηα- 
ἴπῦ [1 ΘΧρ]οαπῦ οοαϊοθβ Θ΄ι' πθο ἄθ ΤΥ] δ Πῖ5. ἴπ το] απα Πυΐτ5. ΟΔΥΤΉΪΗΪ5 

Ῥαγίρ (201 -- 299) οοῃδβίαξ ἢἶβὶ 6Χχ νϑβίϊρ ΙΒ ΒΟ ΠΟ] ΟΥαπὰ οχ ε΄ ἃ 51. βαϊξουττη 

207 ἰέμ. ΟΕ Ζας 8ι:.1323 ΡΙ, Οο. [| δεσπότα α [|| λίσσοντι Υ ||} 
8 σύνδρομον Ἐὶ (1θπι ἃ. 6. Υἱάθηταν νοϊαῖββο 10Ζ) || 9 δίδυμαι ΘΕΕῸ.ΠΙ. 
Χιρο Βδ. (46 ποῦ Ῥίπᾶατυί, οὔτ ὅ59ῃ. ἰη ΟΣ) --- δίδυμοι [Β]ΟἸΟΜΠΡΘΗΥ 
ΧΧ, ας Ζα[6] ΑἹ. Βο." (οοηίγα ροδίαθβ βάστα, οατὰ ὅ0ῃ. ἴῃ [Β]0 Βο.) [1 ἔσαν, 
ζωαὶ, ὅπι. Οχ. [{ κυλιδ, ἘΞ [|0ὄτε] δὲ Ικ9ς [| κραιπνότερον 1 (86. ταχύτε- 
ρον) --- κραιπνὸν Ὁ [| 10 ᾽κεῖνος Ζ [[| αὐτῶν (4 [|Ὄ 1] ἤγαγεν 15. [| φᾶ- 
σιν [ἘΕἼ6 ΠΙα[ 6] Βο: Ἐ (οαπι ὅομ. ΟἿ] ΒΟ.) --- φάσιν ΒΟΌΜΟΘΕΥ.Χ.Ζ 
ΑΙ. (οατα ὅς.ῃ. Β) [|| 1154. δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνήλυϑον Β ([". τοοΐο: οἵ, ὅς. οητη. 
Ρ. Υὴ --- γ᾽ ἔπειτ᾽ ἐνήλυϑον Ο --- δ᾽ ἔπειτ᾽ [... ἤλυθον Ὁ --- δ᾽ ἔπειτ᾽ 

ἐν ἤλυθον ΕἾ -- δ᾽ ἔπειτεν ἤλυϑον ἘΔοΑΙ ΠῚ Β6. Ηπι. Βῦ.Ἐ (α Ὁ νἱοβο 
ἔπειπεν) --- δ᾽ ἔπειτα ἤλυϑον Ἐνροβεχ' --- δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐνήλυθον [ΜΠΟΡ̓ῬΟΝΥ͂ 

Χαϊο] Δ]. Βο." -- δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐλήλυϑον Ζ --- ἔπειτ᾽ ἐσήλυϑον ΗΥ. --- Ρᾶγ. 

Θ0Β. ἦλθον {{Ὀ0Ἀ12 -πεσι ΟΟΝΟΥ. --- ποισι 1 [|| - χοισιν [Ὁ 3]α[9Ὁ] Ην. 
Β6." --- χοισι τῈ}1. γοίί. ΑἹ. Βο.Ἐ (Βο. σι,) {{ μῖξαν ὅνγυ. Βα. Ηἰ. {{ 18 αἐ- 
ἥτα παρ᾽ ἄστει οοηϊ. Βρ.», οαϊ νυϊραία ἄθ υἱῖο υἱάθευμν 6856 βυβρθοία, θη) 
Ὁ ϑ6. παρ᾽ αὐτῷ τῷ ταχεῖ αἰήτῃ. ϑθᾷ ταχεῖ οὔπὶ τηδηἸοβίο ΘΟΥτρ απη 
510 6χΧ βα[σι]λεῖ, Π1}}}] οϑῦ αποᾶ τῃουθδμημβ, ᾿ῃ ΘΓΡαποίίοπ6 Θχοθρίᾷ. Ῥοβαὶ 

Θηΐπὰ ΘΟΙΏΠα ροβὺ μίξαν, δὲ Δ᾽ξογαπι οοτηπιδ (ργῸ 6010) ροβϑὺ ἤλυϑον, 486 

Βρ. οὐ Ἦν. ταῦο οταΐ (φοηβθηθθηῖρα5 ΟΕ). Ῥ]ατπι τηβ5. (ΒΌΕΙΟΥ Ζα) 
εὐ οαά. (ΑἸ. πο. Βῦ.5) ροβῦ ἤλυϑον ρ]θηΐπβ αἰ ππρτιαηξ, ποὴ ᾿πέοΓΡ ΠΡ ἢ 68 

Ροβὲ μέξαν. [| ὠκυτ. ΒΗΕΚῸΙ ΓΡ̓ῬΟΩΒΌΥ,Χ, Βο. Βι.Ἐ Βᾶ. (οαπὶ οι. ὙΤΊΟΙ. 
4] ὠκ. βε. οαπὶ ποιχ, ἴυγ. οομίπηρὶ) --- ὀξυτ. ΟΟΜΥΓΥΊΧΙ[Υ]Ζα[ε] ΑἹ. ΟΡ. 

51, Οχ, Ἐ (οασα ὅθι, [Β]6Τ] Ηο. οἷς.). [πὰ Οἱ βρτα ὠχυτ, Ἰορίταῦ γρ. απαβὶ 
αἰΐοταπιὶ βουρίπσαμι ααἀᾶθγο γο]αϊββοῦ ΠἰΟΥΑΥ 5; Β0α Π0η Ρογΐθοὶῦ [ἃ χαρά γο]αϊ, 



ΡΥΤΗΙΑ ΤΥ. το7 

5).. ἢ ῃ 
ποικίλων ἴὕγγω τετρώκνωμον Οὐλυμποϑεν 

" δἰαν ἢ Ι ͵ 
215 ἐν ὠλύτῳ ζευξαισὼ κύκλῳ 

“. Κ᾽ μαινάδ᾽ ὄρνιν Κυπρογένεια φέρεν ᾽Αντ. ἡ. 
» ΕἸ Ἷ 5 5 Ἴ ͵ 

πρῶτον ἀνθρώποισι, λιτάς τ᾽ ἐπαοιδὼς ἐχδιδώσκησεν 
σοφὸν Αἰσονίδαν" 28ς 

᾽ , .᾿ ,ὔ 2 ΟΝ ᾿ ς 

ὀφρὼω Μηδείως τοκέων ἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ, ποϑεινὼ δ᾽ λ- 
᾿ λὼς αὐτὰν 

5 ᾿ 7 ,ὔ ’ » 

ἐν φβ Ἀρίθμμενον δονέοι μάστιγι Πειϑοῦς. 390 

220 χαὶ τάχ πείρατ᾽ ἀέθλων δείκνυεν πατρωΐων᾽ 
σὺν δ᾽ ἐλαίῳ φαρμακώσαισ᾽ ἀντίτομα στερεῶν ἄδυὴ 
δῶκε χρίεσθαι. καταίνησάν τε κοινὸν γάμον 395 

δ 3 ! 7ὕ 
γλυκὺν ἐν ἀλλάλοισι μίξειν. 

214 τετραχνάμον᾽ (ὁ --- τετραχνάμον Μ --- τετρακνάμον᾽ Ε΄ ὅτη." --- τε- 
τράκναμον ΒΡΕΟΠΠΡΩΙΒΙΟΥΊΧΙΥ Ζα ΑἹ. Βο. ἤῃ. Βὺ.Ἑ --- αὐτατηααο 

ἀρια 50... Υοῦ, (θ6ῃ. Τυῖο]. τετράκναμον 801.) [|| ὁλ. νοίξ, ΑἹ, Ηο." -- 
οὐλ. α[6] δ." {{|15 -ξαισα Β Βύ.Ἐ --- ἕασα ΟἸΠΏΘΒ 16]]. τη85. ΑἹ. Βο.Ἔ |] 
16 μαινάδα ἔρνιν Β --- μαινάδα ὄρνιν ΠΟΊΘΕΤΙ [[ φέρε Β --- φέρε ΒΕῸῺΓ [|| 
11 οχοϊαῖ ΝΜ [{ τ᾽ ἀοιδὰς Τ| (ει. 568. Ὁ) --- τ᾿ ἐπ᾽ ἀοιδὰς ΥΖ --- τ᾽ 

ἐπαοιδὰς γ6}1. (οὰπὶ 560. Μοῦ. ἴῃ [Β] Βο.) --- 46 πδο βουϊρίαγαο ἀϊνουβιαίο 

νἰἀοίαν ἀἰβραίατο ὅθ, ΤΙΟ]. ἀρπᾶ 5... ρ. 28 {{ ἐκδιδάσκησε [Β}]ΕῚ - ἐκ- 

διδάσκησεν ΠΟΘΊΠα[6] ΔΙ. ὅτι." (κεισεν Α1.) --- ἐδιδάσκησεν Βο.Ἐ --- ἐδιδάσχησε 

Βιῶ) --- ἐκδιδάσκοισα ἘΞΌΝ, --- διδάσκουσα Ον --- διδάσχησα Ο --- διδά- 

σκησε ΥΧΖνο --- - διδάσκεισε Ζ89 --- 501. ραν. ἐξεδίδαξεν --- βαβρθοία, νὰ]- 

ϑαία οὐ ἄρ ἔουιπα οὖ 4θ βἰρυηδίίϑιηο:: οἵ, δᾶ Ὁ, ἵΧ, 16; οοῃίοίαβ ἐκδίδαξεν 

τὸν (1. 6. τοῦτον τὸν) 6] νὺν να] καὶ (1. 6, καίπερ); πἰδὶ ἀοάίὼ οροτὰ 5οῦρθῃ- 

ται. 50105. ἱπηϊθαύαν ροοία, αὖ ἴῃ Σίσυφος, γαΐ 46. ἱπαϊοαηάδο οδιβα; οἵ. Ῥ. 

ΧΙ, 21 [|| -νίδα Ὁ {| 18 μηήδειαν Βο6. [{ δ᾽ 9᾽ ὅν {{ αὐτὴν Βὶ {{19 φρε- 
σὶ ὈΌΝΧΖ ΑΙ. Κο. 5ι.53Ὲ - - φρασὶ ΒΟΒΕΟΊΜΡΟΥα 8ι.1 Βό.Ἐ || 20 δεώι- 
νυεν [6] Οχ." -ττ υε νοῦ. οἵθποβ ΑἹ. Βο. Ἐς [{ πατρώων γοίξ. οἴηποβ ΑἹ. Εο.Ἐ 

(Δ ἀων --- Ζ ΑΙ. Μτε.Ὲ φωνὴ) --- πατρωΐων α[6] δ. [|| 2] - σαισ᾽ Β(Ο᾽ 

Μ᾽ γκ09) Βύ."" --- σασ᾽ το}]. (πα ΟΜΟΥ͂Ζ νίο56) τ6}], ΑἹ. Εο.Ἐ {{ ἀντέ- 
τονα ὃρ. ὅω, [|{ στερεῶν Ὁ --- στερρὰν ΕῬς --- στερὰν ΕΝ ας [|| 22. χρί- 
ζεσϑαι Ὁ {828 ἐν οῃν. ΟΟΜΖ {|| ἀλληλ. ΒΕ --- ἀλαλ. Ο {|| μῖξαι Βρ. 
ὅν. Ηὐ. --- μίξαι ΟἸΟΜΊΟ 59 ΥΓΧΊΖα[ο] ΑἹ. Βο.Ἐ (φυτὰ ὅθι. 6Τ] μιγῆναι) --- 

μέξειν ΒΟΕΕΟΙΡΟΕΤΙ͂Ι (ἃ Ρ ξει --- ἰὰ ΠΕ, ξινὴ οαπὶ (808. Β. Βο. μίξειν) 
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Ἐπ. {. 
ΕῚ ΒΔ ΛΗΥ͂Σ 4 οἵ δ ͵ 5 , " ΄ 
ἄλλ᾽ οτ᾽ Αἰήτας ἀδαμαντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον σχιμ- 

ψατο 
μ «“ 2 ἃ κ »" ΒΦ ΚῈΡ ᾿ 5 225 χαὶ βοας, οἱ φλογ᾽ ἀπο ξανϑᾶν γενυῶν πνεον χαιομέ- 

͵] 
νοι πυρος 3 40ο 

,ὔ ε -»" ἂν 5 3 
χαλκέαις δ᾽ ὁπλαῖς ἀράσσεσχον χιϑόν ἀμειβόμενοι" 

3 ἶ μ ,ὔ »"» 

τοὺς ἀγωγὼν ζευγλᾳᾷ πέλασσεν μοῦνος. ὀρϑὰς δ᾽ αὖ- 
5 ͵ 

λαάκοας ἐντανύσωις 405 
δὴ 3 5. κἢ , Υ , 7 -» 
ἤλαυν᾽, ἀνὼ βωλακίας δ᾽ ὀρογυιαν σχιίζε νῶτον 

“ὝἝ ᾿ τς τα -» 53) 

γᾶς. ἔειπεν δ᾽ ὧδε" Τοῦτ᾽ ἔργον βασιλεύς, 
«“ δ “ τ Α , , 

230 ὅστις ἄρχει ναός, ἐμοὶ τελέσαις ἄφϑιτον στρωμνὰν 
5. 

ὥγέσϑω, 41το 

-“ἽὝ 5 “Ὁ "ν , ’ 

ζῶας αἰγλῶεν χρύσεῳ ϑυσάνῳ. Στρ. τὰ 
ὰ Ὑ » Χ ε ϑεῖῦ Ξ- 
ὡς ἀρ᾽ αὐδάσαντος ἀπὸ κροκόεν δίψναις ᾿Ιώσων εἷμα 

Θεῷ πίσυνος 

24 ἐν οπι, (45 [|| μέσοις ΟΟΟΜΕΥ͂ΧΖ |] σκίμψ. ογημῃεβ || 25 οἱ 
φλόγ ἀπὸ ξανθᾶν γενύων πνέον ΟἸΏΠ65 τη88. (ξανϑὼν ΕῈΠ᾿ --- γανύων Ζ) ΑΙ. 
Ηο. Οχ. Ηγν. Βρ.3 --- 1ῖἅ, (564 πνεὺν) Ηπι.13 (ΕἸδθμι. Τοοῖγ. Μοίν. Ρ. 58) 
Βό.3:Ἐ --- 14. (βρᾶ γενῦν) Ὠᾶ. --- ἰά. (δὰ γνάϑϑων πνεὺῦν) Βῦ.1 --- οὗ φλογ᾽ 
ἀπὸ πνεῖον γενείων (οπι. ξανϑ.) ὅπι. --- οὗ γενύων ξανέναν φλόγα πνεὺν Ηπι.8 

Ηι. (4. Αν. θᾶ φλογ᾽ ἔπνεον) --- οὗ γενύων ξανϑὰν ἀπο πνεὸν (ΒΕ. 3. ΟΠΪ550 

φλογ᾽). ϑ89ἢ. ρϑγ. γαϊσαίδτη ὑπϑίαγ ; δαὺ Ππᾶπο ἴθηθ αὖ γνάϑων (γνύων 3) 5ΒοΥθ6. 

Ἰ Δ τοὺς δ 1  -σσεν α Ηγ." --- σσε (σε Ὦ) τεῖξ, ΑΙ. Βο.Ἐ [{ μοῦνος 

οἴηπο8 [{ ἐχτ. Ηςκ, --- ἐντ. σ6}}]. (οὰτῃ 50}.) [ - σαις Β: Βο; Οχ. --- σὰς 
ΟΠΊΠ65 ΤῸ], [| 28 ἀναβωλακίαις Ἐὰς Ῥν, --- ἀνὰ βωλακχίαις Εἰ. --- ἀνὰ βω- 

λαχίας ἘΡΟ]ΔΡ ὅν, Βὺῦ, -- ἀναβωλακίας ΒΟΙ[ΟἸΠ ΘΟ. ΡΟ ΜΠΟΗΟΥΓΧΊΖα[ ο] 

ι΄, ΔΙ. Βο.Ἐ (Θατὰ β6ῃ, Ὑ ει.) --- ἀνὰ βώλακας, ἐς Ηΐ. (ποη πιλῖο; ὅ6.ι. ἐπ᾿ 
ὀργυιὰν ΘΧΡ]οΑ0) [| ὄργυιαν Βε (4 0,641γ.. (οὰπὶ ὅ6ἢ. Β) --- ὀργυέαν ΒΡ ἘΡο --- 
ὀργυιὰν ΟΡ ΠΕΕΡΟαν [ΠΡΟΒῈΧ Ζα[οε] ΑἹ. Βο.Ἐ --- ὀρόγυιαν Ηπι. Βῦ." || σχέζε 
Β -- σχίζεν ΥΧΖ --- σχίζων ἨΌ --- σχίζε [0Ὁ ΕΕΜΊΠΠΟΊΙΘαΙο] ΑΙ. Βο. 
(σχίσε Μτ.) [| 29 γᾶς Ζ [] -πεν α[ς} ΑΙ. Βο.Ἔ -- πε ΒΙΟΟΠΕΕΟ ΙΜΘΕΌΥΧΖ 
Βο; [ἈΏ30 ὅτις Ο {{ω τελέσσαις ΒΟΟ ΝΥ -- τελέσαις [Ρ ἢ] Βο. Ηγ.3Ὲ 
- τελέσας ὈΙΕα[ο] ὅμι. Οχ. Ηγ.: --- τελέσσας ΕΕΘΟΥΡΧΖ ΑΙ. Βο. [} 
3] κώας ἢ [| χρυσὼ ΥΧΖ --- οπι. χρυσέῳ ΟΟἿΜ] --- μαρθηΐ χρυσέῳ(ω) 

[Β]0.ἘΞΤΟΊΙΜ ἡ ΈΙΘα[ο] ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπὰ ὅοἢ. γ᾽ οῖ. οὐ ἤθο.) --- χρυσέοις 
(ϑυσάνοις) Ηοκ. {{ωὈῳ32 ἀρ᾽ δ᾽ ἀρ᾽ Χ [[ αὐδαξ. Μ -- αὐδάσ΄. τ6}}. (πὰ Β 
Βαρτα αὖ οδὲ [ἰζοτα, αὐδθ δὰΐ βὶ ἃπϊ ζ δὰϊ ξ Ἰορὶ ροίθϑδῃ) [{ χροκόεν Β. (ουμῃ 
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εἰχιετ᾽ ἔργου" πῦρ δέ" νιν οὐκ αἰόλει παμφαρμάκου ξεί- 
νώς ἐφετμαῖς. 415 

σπασσάμενος δ᾽ ἄροτρον, βοέοις δήσαις ἀνώγκαις 
235 ἔντεσιν αὐχένας ἐμβώλλων τ᾽ ἐριπλεύρῳ φυᾷ 

κέντρον αἰανὲς βιωτὼς ἐξεπόνησ᾽ ἐπιτακτὸν ἀνὴρ 459 

μέτρον. ἰὔξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει 

δύνασιν Αἰήτως ἀγασϑείς. 
'Αντ. ια΄. 

πρὸς δ᾽ ἑταῖροι καρτερὸν ἄνδρα φίλας 425 
240 ὦρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ νιν ποίας ἔρεπτον, μει- 

λιχιίοις τε λόγοις 

50. Μοῦ. αὖ νἱδοίαν; οἵ, Ν. 1, 88) --- κρόκεον Υ6}], οἴηπο8. {0 -Ψψαις ΒΟΙΟῚΜ 
[ΒΡ ]γ)ι.. 86. Ηγ." --ὀ ψας ΘΕ ΟΊΘΕΌΥΡΟΧΖαίο] ΑἹ. Ἐο, Ἐ 

238 νιν ΟἸηπθ8 [[ οὐκ αἰόλλει τη85. ΑΙ. Βο.Ἐ (ΜΝ οὐκαιόλλει --- ΑἹ. οὐ 

καὶ ὀλλει) -- οὐκ αἰολεῖ (Ηγ.1) --- οὐκ αἰόλει Ρν. Βα. Ηγ.3Ἐ --- οὐχ ἐσλει 

Βὺ.Ὲ Οὐ 0. ΧΙ, 18. {ξείναις ᾿ὶ --- ξείνας οππη685 16}, [84 σπασσάμ. 

ΙΒο. Ηγ." --- σπασάμ. ΒΙΟΟΠΕΚΟΙΝΠΡΟΕΒΟΥΧΖαϊο)] ΑΙ. ΒΟ: {{βο- 
ἔοις δήσαις ἀνάγκαις 50Υρδὶ (Ορ6 1η88. οὐ 861.) 1. 6. βοέοις (ΞΞΞ βοέαις) ἀναγ- 

καις Ἰοτὶ 5 (ἀπβύγ τη [811 οᾶδιι, ΡΘῚ πιϑύαρ Πού) ἃ] ραν οοΥνίοο 5 ἔν- 

τεσιν (80. ἀρότρου) ἷ. 6. δα ἀὐαύγ ατη (ἀαίῖνο ροθίϊοο ἰθυτηϊηΐ, 46 απὸ νἱᾶθ 

δα Ο. 1, 89) [| βοέοις ΒΤ ΒΙΟΕΕΟΙΝ ῬΘΒΟΥ,ΧΖα[ο] ΑἹ. Βο:  Βρ.3 

(86.) --- βοείοις Ἐ,Ε᾽,, --- βοέους ΟΟΥ̓͂ Βῦ. Ηπι.,3 Ηι. [[ δήσαις Ηγ. 

Βε.Ἐ - δήσας α --- δῆσας 1Ζ --- δήσας ΟΕ ΟΙΡΟΕΥ,Χ, ΑΙ. 81." 
-- δῆσεν ΒΡ Β,ΟΟΙΝΠΥΥ͂Να Πο: Ἐ --- δῆσ᾽ ἐν ΧΥ --- δησέν γ᾽ Ῥν. [{ἀναγ- 

καις Ῥ 56) ΒΤ Ητ. (ραγαρῆν, 56.) -- ἐν ἀνάγκαις ἘΡο]᾽ --- ἐν ἀνάγκας Εἰ 3ς 

- ἀνάγκας Β ὃ ΒιΟΙΟ]ΠΟΊΠΝΠΟ Ὁ ὙΓΝΊΧ[Υ]Ζα[ε]ι" ΑΙ. Βο: ἘΞ (θοὰ. Βοα.; 
οὔατα ἀραὰ ὅ0ῃ. Υ οἴ.) --- ἀνάγκᾳ (ϑ6}.2) Ητπι.8 Βρ. ὅν. {14 Β΄ ἴῃ ἐθχαι 

παθιουῖρ ποη Πααοῖ, οχοβὶβ ρΡοροιηοάππι Π οιῖ5. ΠΠ0ὃ995 ἐμβάλλων Β᾽[ΡΊΟ Πα 
[6] ΑΙ. ο." --- ἐμβαλὼν Ὁ --- ἐμβαλων(ὼν) ΒΗΟΟΕΕΟΙΜΕΥΧΖ {{ τ δ᾽ 
[|| 830 ροβι αἰανές ρίομπο ἀἶδι. ΒΌΙΟΩ (οοπιπιαίθ ὅτ. Οχ.") --- ροβύ βιατας 

ἀϊδυ. ἴα ΑΙ. κο. Βι. Με. --- ποιιΐύτο Ιοοοὸ αἰβϑύ. ΟΕΕῪ Ζ Ον. ὅι. Βα. Βὸ.Ἐ {} 

-νησ΄᾽ (νησε ΡΒ) τη88. ΑΙ. Βο." Βρ.2 --- νασ᾽ Ηπι. Βύ.Ἐ (οοηῃΐτα ΟἸΏΠ68 ΠΡ γῸ5) 
Οὐ, 56. Θομ. ρ. ΧΧΙ5ᾳ. {{ ἐπὶ τακτὸν ΠῚ --- ἐπέτακτον Ν --- ἐπίκτατον 

Ζ { 31 ην. ΙΔΟΥΥ,ΡοΧ, Ζα ΑἹ. Βο: Ἐ Βα. -- ἴυγ. Ὁ. --- ἴσ, ΒΙΟΟΘΕΕῸ. 
ἸΡΟ ΡΘΗ 8. 5. Οχ.Ἐ || -ξε Β -- ἕε ΒΙΟΟΘΕΘΟΙΡΟΒΌΥ,. Βο; -- 

ξεσ Ν -- ξεν ΕΘ.,Υ.Χ.Ζα[6] ΑἸ. Βουκ {{ ἀμφων. ΟΟΜ {| ἀχεὶ Ε' --- 
ἔχει Ὁ [38 δύναμιν ΒΕῸ 5 [|| 39 ἑταῖροι α[6] ὅπ." --- ἑτᾶροι Ἐὶ --- 
ἕταροι Οἱ --- ἑτάροι [Β]ΊΕῬΡΩΡΟ ἢ Ζ ΑΙ. Πο." --- ἕταροι ΟΟἸΡΟΜΌΡΟΤΥΧ δι. 
- ἕτεροι Ὦ]15. [] χρατ. ἌΧ [| φιλίας ΧΖ [ 40 νιν 5οτρδὶ --- μὲν Τη88. 
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ἕ 3 3. ἐδ 7 κ ε 

ὠγωπάζοντ᾽. αὐτίκω δ᾽ ᾿Αελίου ϑαυμαστὸς υἱὸς δέρμα 
᾿ 

λώμπρον 
" " 9 , γ , 
ἐννεπεν, ἐνῦω νιν ἐκτάνυσαν Φρίξου μώχραρο" 430 

ἤλπετο δ᾽ οὐκέτι “οι κεῖνόν γε πράξασϑαι πόνον. 

κεῖτο γὰρ λόχμᾳ, δράκοντος δ᾽ εἴχετο λαβροτατῶᾶν 

γενύων, 435 
χ 4 ἢ “ 4 

245 ὃς πάχει μώκχει τε πεντηχόντορον ναῦν κράτει, 
᾿ εὰ ᾿ 

τέλεσεν ὧν πλωγαὶ σιδάρου. 
͵ 

ἐν, ἴα, 
7 “΄ ΕἸ " ͵ « Α Ι 

μοωκρώ μοι νεῖσσωι κατ᾽ ἀμωξιτον. ρα γὰρ συνάπτει" 

καί τινῶ 440 
“-" "“ἤ ᾽ "“ ἂς Ὧν 7 ον οἶμον ἰσωμι βρωχιῦν" πολλοῖσι δ᾽ ἄγημωι σοφίας ἑτέροις. 

- “ γ “ » 

χτεῖνε μὲν γλαυχῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν, 
,ὔ “ » ᾿ 7 

250 ᾿Αρχεσίλα, κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐτῷ, τὰν Πελίαο 
Ι 

φονον" 445 

ΑἹ. Ηο. {{ ἔριπτον Ῥν, Ηἰ. --- ἔρεπτον γη88. ΑἹ]. Βο.Ἐ (σατὰ ὅοῃ. Ψ οί. οὐ δος. 
Ι μειλεχίοις τε] ποιχιλίοις τε ΡΟ --- μειλιχίοισί τε ἘΠ’ 

242 ἔννεπεν. ΒΟΙΟΜΧΊΥΖαΙο] ΑἹ. Βο,»Ἐ --- ἔννεπ᾽. ΘΕΒΟΤΡΟΕΒΟΙ {] νιν 

ΟἸΏΠ68 Ι φρύξου Ε; [| 48 οὐκέτι οἴηπθ8 [[ γε πράξασϑαι γος. ΑἹ. ΒουΣ 
- πεπράξεσϑαι φ (ἑοπί. ΚΙοίΖζΖ δὰ ἐν ἡὐραγροτα - γε πράξεσϑαι Ηπι. Ἰ πό- 

νον] φόνον ΗΒ, [| 44 λόχμη. Β. -- λόγχμᾳ Ρ ] λαυρο. ΕἸΥΥ() --- λαβρο. 

τῸ}}. (οἴατῃ. ) {-τάταν [ΒΟ]ΟΕΕΤΆΠΡΥ Ζα[6] ΑΙ. Βο." --- τάτης ΥΩ) 
--- τάτων ΠΙΘΕΌΧ (μὰ Ἐ τάων) --- τατῶν αὶ --- τατᾶν τη. Βὺ.Ἐ [48 -το- 
ρον [Β]ΟΓΟ] ΠΡΟ ΤΝΠΟΧ [6] ΑΙ. Βο." -- τερον ὈΡΕΈΘΡ ἡ ΟΥ̓Ζ (οπμ 5.ἢ. 

σα) --- τουρον 2ΕῚ ἢ 46 τέλεσεν (ϑοΠομαίθ) βουῖρβὶ (οαπὶ β.ῃ. εἢΓ οὐ β΄. 
γ ει.) --- τέλεσσαν ΒΟ ΕΕΟΡΟΌΟ (ν. 1. ἀραιὰ ὅθ. δι.) --- ἐτέλεσαν ΥΧΖ -- 
τέλεσαν [ΟΟΝΠΧ,α[6] ΑἹ. Βο.Ἐ || ἀν Υ Βο. {{| πληγαὶ [ΒΜ ἩΡΘΕΥΓΥΥΙ 

ΧΖα[ο] ΑΙ. Βο: Ἐ --- πλαγαὶ [ὉΟ]ἹΠΕΕῸ. ΠΤ Β6. Ηγ.Σ [{ σιδήρου ΟΟἸΝΠΡ 

ΟΒΥΓΥΥΥΊΧ Ζα[ο] ΔΙ. Βο:Ἐ --- σιδάρου ΒΟΕΚῸΟ.ΠΙΙ Ηγ.3Ἐ [47 μακρὰν 

μοι Υ [[κνοεῖσϑαι 1 {| κατ᾽ ἅμ. Ἐ' {|| συνάπτειν ἘΞΑ. [|| 48 οἶμον 6 
ΌΝ --- οἷμον [ΒΟΜ]ΕΕΌΧΖα[6] ΑΙ. Ἀο.Σ --- ἀπιρίσιιο βρίτῖτα 1 -- οἱ, Μ 
ὕμνον γινώσκω ΟΥ̓ Ο. ΙΧ, 41 [{| |ἴσημι βραχύ Βὶ [] νοτῦα οἷμ. ἔσ. βρ. οπιῖε- 
ὧὐ 49 --- νοῦρὰ ἔσ. βρ. οταῖμ 1 [πολλοῖς ΒΡΗΪ). --- πολλοῖσι Β.6. 
1Ζ εἴς. [ωΣὰἢδ᾽ ἀγ. 012Ζ {|| ἑταίροις ῬΩΒῸ {|| 4954. ὄφιν γ᾽ α (ΜοβοἈ.3) 
Ρν. Βο. Ι ὯΝ ἀρχεσίλα (βῖπο ὦ) 1 Βῦ. Ὁ]. Ηδ, (Θατα ὅθ ἢ. Β ο.»). (δὶ οπιῖε- 
ἀτὰν ὦ; ἴῃ 1 ὦ βαρτὰ βατιρίῃτα ΠΟῚ δα ἸΘΟΙ ΟΠ ΘΠ. Ῥαέμοι, 5041 οβύ ΒΟ] ΘΠ 15 

γοοδ  γογαση ἱπαϊοϑ!ο) --- ὦ ἀρκεσίλα ΕἾΤΧΑς --- ὦ ᾿᾽ρκεσίλα [Β]ΟΙΟἸΠΕΘ 

ΜΊΡΟΓΒΊΥ ΧρΡροΖα[ο] ΑἹ, Ηο. μι. ΤῊ, Βα. ὅνυ. (θα ὅθι. ΟἿ᾽ οἵα.) υδὶ 



ῬΡῬΥΤΉΤΪΤΑ. ΤΥ͂. 26 ἡ 

ἔν τ᾽ ᾿Ωχεανοῦ πελάγεσσι μῖίγεν πόντῳ τ᾽ ἐρυϑρῷ 

Λαμνιᾶν τ᾽ ἔϑνει γυναικῶν ἀνδροφόνων" 

ἔνϑω καὶ γυίων ἀέϑλοις ἐπεδείξαντο κρὶμ᾽ ἐσϑϑᾶτος 
ἀμφίς Ξ 450 

» 3 "», ; 

καὶ συνεύνασϑεν. καὶ ἐν ἀλλοδαπαῖς ΣΤρ. ιβ. 
τ δᾶν- ΕἸ , ε 3 -“" ἡὕ] ,ὔ 255 πρῶτ᾽ ἀρούραις τουτώκις ὑμετέρας ἀκτῖνας ὄλβῳ δέ- 

ξατο μοιρίδιον 

οϑὺ ὦ ἴῃ ραύαρῃταβ) [ώ -ψε τε ΟΟΒΕΌ ΜΟΙ -- ψετο Π --- ψε τε Β -- 
ψεν τε ΠΑΥΧΖα[ο] ΑΙ. Βο.Ἐ [|| αὐτα(α) [Β]ΕΕΎΓΧΊΖα[ο] ΑΙ. Βο.Ἐ Ηπι. 
(ἰρβὰ ἱαναηίο οὗ, Ποπα, ΤΠ]. γ, 499) --- αὐτῇ) ΘΠΟΤΙΡΟΒΌ --- αὐτῷ (ὦ) ΟΟΝ (οοη- 
ἰθοίατα ἴπ 56ἢῃ. 6Τ]) οἴο. [ᾳποα οτϊββατη οϑῦ ἴῃ ὅοῃ, Β ο.] πιθτηογαΐα, αὖ ΒΙΡΡ]Θα5 
τῷ δέρει) [| σὺν αὐτῷ μὰν, π. φ. πι.1 --- - συνευνατὰν, π. φ. οοηϊ. ΤῊ. --- 

σὺν ᾧ τεῦξεν π. φ. Ηι. {{ τὰν οπιπο8 [] πελίαο φόνον [Β] Ὁ Ὁ, Χ,γ1ο ("΄͵,. ΑἹ. Βο:Ἔ 

ΒΑ. Βα. Ηγ." Βῦ. Ηπι.2 (που 418. θμιθπδιϊο) ---- πελία φόνον ΝΡ} -- πε- 
λιάφονον  --- πελιαφόνον ἢ, --- πελίαο φόνον αὶ (165 βουρίαταρ οοπίαποίδο ; 

αι, πελιαοφόνόν παροῦ; ΠΙάγταιβ Θηἷπὶ Πϑογοθαΐ, αὐγιτη πελίαοφονον ΟΧΥΓΟΠΟΠ 

Δ ῬΔΥΟΧΥΓΌΠΟΙ 6586) --- πελιαοφοόνον ΟΕ ΕΊΠΤΥΡο ΧΥ Ζα[6] ὅπ. Οχ. (θοῦϊο 
δΐο ΟΠ δουάοτῃ, οὐ ΤΙ αγτη]) 

25] ὠχεανὼ 11,13 [| πελάγεσι ΟΝ --- περάτεσσι εκ. [{ωμῖγε Μ -- 
μίγε ΟΟ --- μίγε Β [|| 52 λαμνιὰν ΒΡΕΒΟΊΤΡΟΓΒΙΌ. Β6. Ηγ." --- λη- 

μνιᾶν ΟΟΙΝΠΥΓΥΊΧΙΥ]Ζα[ο] ΑΙ. Βο." [|| ἔϑνη Ον69 || 58 ἀέϑλοις οπηπ68 

(οατὰ ΡΑΥΡταϑὶ ὅ0ῃ. ει, ἐν τοῖς ἀγῶσιν) --- ἀέϑλους Ηΐ. [{ ἐπεδείξαντο 
χρίσιν ΟἸΠ65 τη88. Α]. Ιο. (μἰδὶ ααοᾶ Ῥ ἰοδϑίθ ἄγ. ξατο) ἀν. Βσ.3 --- ἐπέ- 

δειξαν χρίσιν γ᾽ Ῥν. --- ἰ4. (584 κρίστς) Ημπι.1 --- Ιἅ, (ϑ64 χρίσιν τ᾽) Βρ.ἷ 

([4. Ηι. 5864 15 ἀέϑλους ρτο ἀέϑλοις Β0γ1010) --- ἐπεδείξαντ᾽ ἀγῶν᾽ ΒΟ τῇ. 

(594 ἀκμαν) Κγ. --- ἰἅ. (564 ἀποιν᾽) Β5.2 οοηϊ, (πὸ. οομίαπρσαίαν ἀμφὶς 
ἄποινα ἐσϑᾶτος) -- ἐπεδείξαντο χρῖμ᾽ Ηπμ.2 Ααὖ Ποο ἃαΐ γναυϊραίαχῃ χρίσιν 

Οἰτοαπηβουῖρογ6 νἱδούαν Κοῃ, Μοῦ. γουθῖβ τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν κρίσιν. Νάπι 
ἐπεδείξαντο χρίσιν σθυρτηα οϑὺ ΡΙῸ ἐπεδείξαντο τὴν ἀνδρείαν οὐ ἐποιήσαντο 

τὴν κρίσιν. ΟἿ, Αθ56ῃ, ϑαρρὶ. 8382 (397) [{ ἐσϑῆτος αιῦ,Χ, --- ἐσθϑητ᾽ 

Ο, |Π ἀμφί] ἀμφὲ Οὐ (οὰπι ρ]. περὶ) --- γρ. ἀμφ.. ὰ --- ἄμφω Ν -- 
ἀμφὲ ποῃ ᾿Θούϊομἶβ, 564 ᾿πἰθρυθύδ[ο8 6886 οχ 56. οί. οἱ θα. ΔΡΡαγοῦ; 

ψβυλραμηὺ ΘΏΪΠῚ αὐ 11ΠῈ ἀμφίς {1 ΡΙῸ χωρίς δὴ ΡΙῸ ἀμφί 5. περί Ἀρυσραύμχα 

" 54 -νασϑε ΠΕῚ --- νασϑαι ΕῸ: --- νασϑὸον Ὁ [{ 58 περ ἀρούραις. 
τουτάκις Βα[6] Βο. ἢ (ἃ Βο.Ἔ βίπθ ἀϊβυπούοηρ, ἴῃ ΜΙ. παρ -ν- περ ἀρού- 

ραισι. τουτάκις ὈΟΟΘΕΕΟΑΠΜΡΟΕΟΥΎΧΥΖ ΑΙ. (στα ἀϊδύ. ᾿ηΏ ΟΕΜΡΟῦ -“-- 
οομητηαΐθ πη Μ᾽ --- ρίοπο ἴθ ΠΟΙΝΧΖ -- ροῖῖο τοσίακις ἴῃ Ζ (Ζαι τουτάκις) 
- παῖς - ἰπερ ἰη 1Ζ) --- (ἀλλοδαπαῖσ)ι περ ἀρούραις τ. Ῥν. --- περ ἀρούραισιν 

τ. Β6. τη] --- (ἀλλοδαπαῖσ)ίν γ᾽ ἀρ. τ. Ηχι.1 --- ταῖς δ᾽ ἀ. τ, (Ηγ.) -- 
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ὥμαρ ἢ νύκτες. τόϑι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευϑὲν 
Α 9 

λοιπὸν αἰεὶ 455 
,ὔ 7 ᾽ 5 »“ὝἮ᾿ 

τέλλετο" καὶ Λακεδαιμονίων μιχ,ϑέντες ἀνδρῶν 
Ε " ΄ὕ , ἥ ἷ 
ἥσεσιν ἐν ποτε Καλλίσταν ἀπῳκήσαν “ιρονῳ 460 

""» Μ » 3 Χ 

νᾶσον" ἔνϑεν δ᾽ ὑμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον, 
Α “» -"-« 5» » 

26ο σὺν Θεῷ, τιμαῖς ὀφέλλειν, ἄστυ “ιρυσοϑρόνου 

σπέρμ᾽ ἀρ. τ. Ηπι.3 Βῦ,Ἑ (σοῃέγα ΟΠΊΠ65 π|58, οὐ ὅ6ἢ., πᾶῖὴ ἰπ ΘΒ, (Ο εἰς. 
[οπιῖθβο ἴῃ Β Ηο.] σπέρμα Θχρ!οαπᾶδθ νοοὶ ἀκτῖνας ἱπδοτνίε; {Π ἀχτῖνας] τοὺς 
προγόνους, τὰ σπέρματα. ΑΙοααὶ ϑομο]ία γε. προ ἀκτῖνας, δοοιβαῖνο, Π66 

ἅμαρ ἢ νύκτες, ποτηϊῃαῖϊνο, Ιορσἰββοπί,) -- πρῶτ᾽ ἀρ. τ. (ἴαης ῬΥΪΤη στη) βοτρεὶ 

οὐ γοῦρα καὶ ἐν ἀλλ. π. ἀ, οπτη βϑαπθηίθιβ οοπίπχὶ, ΠΤ 5 ἔξ. ἀἰβίαπσοηᾶα 

βίης (νἱἀθηΐαγ ομΐπὶ ἀἰδίπποία 6586 ἃ Ὑοί(.), αὖ ργὸ καὶ ἐν Βουθα8 τότ᾽ ἐν οἵ 
πρῶτ᾽ ῬΙῸ περ; ΟἸΐπι σπάρτ᾽ (--- ἐσπάρη) ἴῃ οδᾶοπι γϑυθογαπι ἱπηοίιγα 60η- 
ἸΘΘΘΓΆΠΏ, ἱπρ ΥΒΟΠΑΠ τοῦ, [{ ὑμετέρας ΟΠΙΠ65, Πἶδὶ ἀποα οπηΐββιμη οϑῦ ἰπ Ἡὶ [] 
ἀκτῖνας ΟΙΏΠ65 πη88. (ἀκτίνας ΒΒ,135Ε οὔτ ὅ0ῃ. γεῖ. ΑἹ. Ηο. Βα.3 -- ἀκχ- 

τῖνος Ηπι. Βῦ.Ἐ (τλ6 δὐθίϊτο ρϑββιηο)ὺ [|| ὄλβου [Β]Ε ([ 4923) ΥΓΥΎΥΙ]Χ Ζα[ο] 

ΑΙ. Βο." --- ὄλβον ΟΟΝ -- οὀλβῳ(ω) ΘΕΡΟΘΠΡΟΒῸ οὐπὶ ὅ8.μ. ΟἿ᾽ εἴς. 

[οπιῖββο ἰπ Β Βο.] υδὶ ἐν 85, σύν βαθαπάϊξαγ; ἀὰὐ ὄλβῳ δαὶ ὄλβου Ἰορὶς 56}. 
Β Βο. (σὺν εὐδαιμονίᾳ). Τλαϊνατη αὖ τηαρὶβ ρορίοαμῃ βουῖρϑὶ; Ἰθοῖῖο ὄλβου 6Χχ 
ὀλβω ρχῖὸ ρϑηϊῦνο παδῖτο (Β68.) οὐἵα δϑὲ; γϑοῖβ ὄλβῳ οὰπὶ ἰοΐα βαρθβουῖρίο ΟΠ 

9560 ἅμαρ Ο ] νύχτες ΒΟΙ[Γ[ΡΕ]ΥΓΝ] 8:1. (οαπὰ 568.) τϑοῦιββίπη --- 

νυκτός ΟΞ ΟΠΕΕΌΠΝΟῦΖει" Β6.2 (ουτὰ ὅ6}. Τιῖο].) --- νύχτας ΧΥΖ' α[ 63] 

ΑΙ. Βο. (Μοβομ.) --- Βυζαμεῖ μοιρίδιον Ῥγο 5αθβίαπεϊνο (τὸ πεπρωμένον οἷ. 

Ζ) δοοθρίαπι ποι παθναμι 6586. Οχἰβεππᾶγπηῦ; ΠΙΔθηὶ ἦμαρ ἢ νύχτας (νυχτός) 
Δαν οΥ ΙΔ ΠΟΥ σΘρουπηῦ; πὐγασηα 6. ΡΘΥΡΘΓΆΠ, πος ΘΟΠΗγτηδέιπ ἴῃ ὅθ. Β ἘΟ,, 

απδτηαπδι τπ]] (πο ΟΡ πι}) ΡΥ νοϑίῦ. νύχτας (νυχτὸς) πΠαθοπί. ΝΠ δαΐοπι 

οδηβίο δὲ ἴῃ ὈΙαγαΙ νύχτες; οἵ, Ν,. ΥἹ, 6. Αανουθία! δου ἀοοθρία γϑιθα ἥ. 

ἢ ν. ἔεϊρ αἰββίπια βαθὺ. [|0Ο 56 εὐφάμου οἴππο8 [[ ἀεὶ ΟΜΥ͂ΧΖ [|| 51 τέλλε- 
ται Ἐὶ --- τέλλετε Β [58 ἔϑεσιν ἢ -- ἤϑεσιν 16}}. τη88. ΑἹ. Βο.ἕ -- 
ἤϑεσι Βῦ." {Π. ἄν ποτε ΒΙΟΟΠΕΕΟΊΙΜΟΟΥΧ. Ζαοι" ΑἹ. Βο. Βν. Μυ. (ΤΥΊο]. 
αἰταιη ἄν ῬΙῸ ἕάν ἂῃ ῬτῸ ἥντινα ἄϊοίτιπι 5ἰξ, διηθῖρ 1) --- ἀν ποτε ΤΥΥΤΙΒ, 
(ϑ.Β. ἰὼ ΒΌ Βο. χαῖρις βούλεται γράφειν ἔν ποτε ἀντὶ τοὺ ἂν ποτε υδὶ 

(αἰ ἀντὶ τοῦ ἂν ποτε) Ηπι.8 ρῖὸ ἀνὰ --- ἀν᾽ ποτε ΒΕ. --- ἔν ποτε ([. 6. εἰς, 

ΟΠ ΔοΥ 415. οπιθηᾶαι.) Ορ. δι. Ἦν. Πὲ. απο ἃὉ μος δύ ηθ. ΠΟῚ πηαρὶβ 8]16- 

Παπὶ οϑὺ ἡπδπὶ γ8, 205 περ᾽ ΡΙῸ περί --- τὰν ποτε Βῦ. (οο!Παΐο Ηοτγοᾶ. ἹΝ, 

147 41.) --- τὰν τότε οοηΐ. Βρ.2 ]| καλχίστα ΕΠ2 [| ἀπῴκισαν ΒΥ͂ΧΖ 
([τ, γϑοῖθ δὶ βουῖρβουῖβ τάν, οἵ, Ηοτοά, 1, 94; βθὰ οὐβίαξ [Π6518. ἴῃ δη ἰβίγορ ὶ- 

οἶδ ΒΘΙΏΡΟΥ Ργοάιοία) [[| 508 ἔνϑα δ᾽ ΒΕ [[ ὕμμι ΒΟ, Οχ.» --- ὕμμι ΠΕΕ 
ΟἸΡΟΟΥ, ὅι:ι. --- ὑμμῖν ἢ --- ὕμμιν ΟΟΜΥ 42 Κο." -- ὕμμιν ἐῤεξουνδι ΝΣ 
Με. ὅ:. [{{ λατοΐδας οπιπθ8 88. ΑἹ. Βο.Ἐ Βά. Ῥν. 

Ι] -ρο Βᾶ -- ρεν [Υ̓Χ]Ζα[ς] ΑΙ. Βο.Ἐ -- ρε ΟΟΡΕΕΙΜΟΘΙΟ [ θ0 « σὺν 
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-᾿. Ι 

διανέμειν ϑεῖον Κυράνας 465 

3 Ι “ 5» 7 ΕῚ ’ 

ὀρϑοβουλον μῆτιν ἐφευρομένοις. Αντ. ιβ. 

γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυ- 

τόμῳ πελέκει 

ἐξερείψνη κεν μεγάλως δρυός, αἰσχιύνῃ δέ εοι ϑαητὸν 

εἶδος " 470 

26ς χαὶ φϑινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς, 
εἰ ποτε “χειμέριον πῦρ ἐξίκητωι λοίσιϑιον" 
Ἅ ᾿Ὶ 5 »Ν»Ν ͵ ͵7] ΩΝ ,7ὔ 

ἡ συν ὀριγοῖς Χιονεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομιένο, 475 

Θεῶν] σὺν ϑεῷ (ἰ. 6. Θοπδθηβα [ον]8) ὅ6 ἢ. ααοᾶ τοροϑαΐ [| ἀστὺ τε Ἰ -- 

χἄστυ ὯΔ. ΒΕ. Ηϊ. --- ἄστυ (β'π6. ραγέϊοι]α) οπιπ68. τγῸ}]. τη58. Α]. Βο." Ηγ. 

50. ΟἿ οἷο. (οπηΐββαπη ἱπ Βο. Β) ἐλλείπει ὁ τε, ἕν᾿ ἢ ἄστυ τὸ χρυσοϑρό- 

νου, Ὁ Οα τὲ (ποη δὲ) παροῦ. ἴΙ͂ῃ ὅθῃ. Β Πο. ρῬδιδργα8ὶ οδὺ καὶ διοικεῖν ; 

Τογίαββο χρυ δαγη τε ἃ Τηθίυ 1018. ΟὉ χρυ ὁοΥτθρύμμι; ΟΝ. ὙΠ 718.“ 56 ὉΡ- 

βίαῦ. βοϊαῦϊο ἢ. 1. 1η50118,. Π6Ο 5[η6 γΥἱ τηθίουιοα ΒΥ Παἀθίοη Ροβιύστη οϑῦ: πε- 

δίον ὀφέλλειν, ἄστυ διανέμειν. --- Βρ.2 ὀφέλλειν. Αστυ χρυσοϑρόνου διανέ- 
μων ϑεῖον Κυράνας, ὀρϑόβουλον μῆτιν ἐφευρόμενος, γνῶθι κτλ. οοῃίτα 

ΟἸΏΏΟΒ Τη88, οὐ 50}. 

202 ἐφευρημ. ἩΧ [|| θ3 ὀξυτόμῳ ΟἸΟΜΎΥΧΥ]ΠΓ α[6] ΑἹ. Βο.Ἐ --- ὀξυ- 
τάτῳ ΒΙΘΕΒΟ. ΠΡΟΒΌΖ (ὰ Ρ οὔμα Ω]. τμητικῷ) --- ρΡ. π. 6. {{ωἠθ4 ἐξε- 

ρίψαι ΒΟΟΒΕΜΥ Ὶ ([λ8ς ψε) --- ἐξερείψαι ΠΟΙΡΟΒΌΥ͂ 5 ΧΖα[ο] ΑἹ. Βο.ἕ 
(ἐξέρ. Ὁ --- - ρεῖψαι ΧΖ --- 8. ἃ. Υ) --- οἱ. Ο' ἐκρέψειεν, ἐκκόψειεν --- 56ῃ. 

Ρᾶν. περιχόψει οἱ ἐχκόψει (001 Ὁ ἐκκόψειε) --- ἐξερείψῃ 5οΥἼρ8ὶ οὰπα Βρ.2. [} 

χε (χαὶ Υ) νυ. πη88, -- χεν α[6] ΑἹ, Πο.Ἷ --- μὲν Ηῃ. 5... Ηἴ. --- (ἐξερείψει)εν 

ΤῊ. {|| Ὺ-ἄλης Εὶ αἰσιχυνη(ῃ) ΒΟΟΘΕΚΑΠΜΡΟΟΥΧΥΖ (Βὅ.) Βρ.3 

(οαπι ὅ01. νοῦ. ἴῃ ΒΕ [καταισχύνη --- [Π ὕνης --- ο. νει] οὖ οαπῃ 561. 

ΤιΊς].) -- αἰσχύνει Ἡ, --- αἰσχύνοι α[6] (Μοβομορ.) ΑΙ. Βο." Ι θ5 φϑινόπωρος 
508. ἴθ Β Βο. (001 ΟΤΙ οἷο. φϑινόκαρπος) [{ δίδοι ΑἹ. Βο. Βτ, Με. -- διδοῖ 

τη55. Ορ. δι. [ψῆφον ΡΘΕ || περ᾽ Ονς ΤΡΑΙ. ὅπι.Ἐ Β0.Ἐ (ΚΕ ΟΥΊΙ, 88) 

- περὶ ΒΟΒΟΟΌΥ͂ΧΖ --- παρ᾽ 685 --- περ ΙΕ ΕῸΤ,ΓΜΊΘΡο ὙΥ Ὑ} αὐ Βο. 
(πμοη γοϊθοῖο δοσθηῦα; ΠΪ ψο]πογιηῦ πὲρ ΡΙῸ περί) ---- περ (6πο|1{166) Βο. Ηγ.3Ὲ 
Π8}]6 --- 50). Ῥᾶγ, περί [[ς αὐτὰς ΑἹ. ΒΟ. αἴαπμθ οἴμπθβ (4π05 ἴρ86 νἱα!) 
Τη88. (ἰδὶ απο ΔΙ Ιρ 5. ΒΡΙ ΓΙ α5. οϑῦ ἴῃ ΟΠ)][); οὔἴαμπη ἴῃ ὅοῃ, ΒΟΤ] Πο. 
Ρ. 872, 806 αὐτῆς, Ὁ] παπο Ἰορίίαν αὑτῆς --- αὑτᾶς (τοίογμις οχ ΟΠΥ͂ΝΥ 
804 ἴῃ Υ οδὺ αὐτας) Ηο." [{ 00 οχίγ. δομιπηα παροὺ [Ὁ1Πα]Ζ ΑΙ. Εο.Ἐ ὅπι, 
Οχ." Η, -- Π181}] ΟΕ ΊΟΥ --- οοίοη [Β] Μτι.Ὲ πὰ. Βὅ.Ἐ (όχι ὅ6ῃ. Υοΐ.; 
αὐ νἱάθίαν) --- 46 Ὑ0]], π. 1, [| 67 - ϑαῖσι ῬΟΤΠ [{ κιόναισι Ῥ --- νεσι ἢ 
αἷλ -- νεσσι ΟΟ10Ζ [τ6}]. τη55.] ΑἹ. Βο." -- νεσσιν Βύ.Ἐ [{{ δεσποσύνοισιν 
ΟΠ ΒΡ. 5 
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μόχϑον ἄλλοις ἀμφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν, 
ἑὸν ἐρημώσαισα χῶρον" 

Ἔπ. ιβ. 

270 ἐσσὶ δ᾽ ἰατὴρ ἐπικαιρότατος, Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάος. 48. 
χρὴ μαλωκὰν “ιέρω προσβάλλοντα τρώμαν ἕλκεος ἀμ-- 

φιπολεῖν. 
ει ὃ Χ κ “ » Ἀμ' ἣ 
ράδιον μὲν γὰρ πολιν σεισαι καὶ ἀφαυροτέροις " 48ς 
3 Ὧν σα ’ 9: “ Ν " ΄ 3 ἀλλ᾽ ἐπὶ χώρας αὗτις ἕσσαι δυσπαλὲς δὴ γίνεται ἐξα- 

πίνας, 
. κ Α ε ! κ ’ 

εἰ μὴ ϑέὸς γεμονεσσι κυβερνωτὴρ γένηται. 
» 

275 τὶν δὲ τούτων ἐξυφαίνονται χάριτες. 490 
“ -“" 5 ,ὔ ΕἸ κ ͵ 

τλᾶϑι τῶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυράνας ϑέμεν σπουδὰν 
« 
ὥποασαν. 

“ ε » Ι ᾽ 

τῶν δ᾽ Ὁμήρου καὶ τόδε συνϑέμενος Στρ. τγ. 

208 ἀμφέπῃ (ΗΥγ.) ΒΕ. (Βα.32) Ηΐ. (ποη οραβ) --- ἀμφέπει οπμπο5 (αἱ 
νἱἀοίαυ) γὙ6}1. (οαμὰ ὅθ ῃ, 66.) --- Ρ. γϑί. ἢ. 6. ..ιἀμφέπει τοβροπᾶθε ργδο- 

στ6880 διδοῖ“ Βῦ. [{||ΟὉ δύστηνον ΒΕ; (τοοῖ6 ) [{ τείχ.] τύχ. ΟΝ {{-εσσιν 
ΟΠ ΖρΡρο [| 608 ἐὸν ὉΖ [|| -σαισα Β Βῦ." --- σᾳσα αὶ --- σάσα ΟἸμ65 
Γ6]], τη88. (ἐἔρημωσα Υ) ΑΙ. Βο.Ἐ [0 10 Βῖπο ἀροδοβίῃ νϑυθοσιπὶ εἰ γάρ τις 
χτλ. (γβ. 268) ογαϊξαι. ΤΥ] πα85., Δ]]αΐο δὲ ἴῃ ἃροάοβὶ Ὁ, ΠΙ, 48,, υἱ νβ8. 

96 --- 2369 Διηρ Πβοδιϊομἶβ ἰηϊουπιθϊαο βίηΐ. ΝῸΠ ππαῖο. [| ἐσέ 1 [| ἰατὰρ 
Ε (οἴ, νβ. 112. δὲ Ρ. ΠΙ, 1; 59}. θβιπη, Ρ. ΧΧΠ) {| 7] χρὴ καὶ μι. Ν' {{ χεῖρα 
ΟἸΊΏ65 γοίξ, τη58, ΑἹ. Βο.Ἐ --- χέρα α[6] 51). [{ βάλλοντα (οπι. προσ) ΟὉ 
ΜΥ]Χ 2]Ζ {{τραῦμα ΟΥ ---- οῃ. Μ --- τρῶμαν ΠΕΡε [] ἕλκος Μ [| 12 ἀφαυρ. 
ΒΗ[ΓΕΕΒΊΟΘΤΙΡΙΘΕΊΌα[ο] ὅπ. Οχ, Ηγ. -- φαυρ. ΟΟΜΥΖ ΑΙ. Βο." Βά. Ρν. 
Β6. --- φαυλ. Χ {ωὺ[,13 αὗτις ΠΕΕΟΠΙΡΊΟΓΕΙΌ Βὺ.» --- αὖϑις [Β ἯἼ0[0] 

ΜΥΓΎΧΥ]α[ο] ΑΙ. Βο. Οἱ Ο.1, 66 οὲ αἂ Ν. 1Π, 0 [[ἔσσαι ΟΠ ΕῚ}Ζ []} 
γίνεται ΟΥἸΏΠ65 π|88. Α]. Βο.Ἐ Βρ.13 --- γίγνεται Βὺ." [| ἐξ ἀπίνας ὮΙ --- 
ἐξαπίνης ΟΔο7 Χ [|| ἐξαπίνας οὔπὶ δηϊθοράοηςθιιβ οοπίπηρσαηΐ ΕἼ Ζα [4] 1486] 
ΑΙ. ο. Βευ.Ἐ Ηι. (ΡΙπάδγιβ Υἱχ τοροπέθ, Υἱχ ΟΧ ᾿ΠΡΓΟΥ͂ΪΒΟ Πᾶθο πηδὶὰ 

ΒΒΠΔΥΪ ῬΡΟΒ56. ἸοἸ0) --- σαμὶ 544. Ηγ. Βα. (μα }1ὰ8, απδηΐαμη οομηβίαϊ, πη8.) -- 

αἰτίπαπθ αἰδὲ. Ὁ) 2 Ορ. ---ὀ πϑυΐτα ρατίςο ΒΟΕΌΥ --- ἀ6ὸ ΟΜ πη. π. --- ρ. 
ῃ. 6, {14 ἀγεμ. ΟΠ ΟΧ [{-νεσι ΟΟἹ {{ κυβερνητῆς Βὶ ΠΠ|15 τὶν δὲ τοῦδ᾽ 
ἐκ ϑεῶν ὑφ. Ηἰ. (ὁχ 80}.3 βορὰ ἰβ ὑπὸ ϑεῶν ἔτ, ἀθ βιο δἀάϊα}}) [| 78 σπου- 
δὴν ΒΟΟΟΜΥ͂ΧΖα --- σπουδὰν [ἘΕἸΟΙΘΙΡΕΌ] ΑΙ. Βο.Σ {{ωΩω1] καὶ] 

ἤ ΥΧΑ 
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εν Ι 5. » 5 Α μὴ ᾿ 7 
βήμω πορσυν" ἀγγελοὸν ἐσλὸν εφὼ τιμᾶν μεγίσταν 

Ἕ Χ 7ὔ 

πρωγμῶτι πᾶντι φέρειν. 495 
᾽ “ ν 5 ΄ 5 “ να Χ 

αὔξεται καὶ Μοῖσω δι᾽ ἀγγελίας ὀρϑᾶς. ἐπέγνω μὲν 
͵ 

Κυρανω 
᾿ “ ,ὔ “ “» 

280 καὶ τὸ κλεεννότατον μέγωρον Βώττου δικαιῶν 
“ὦν ᾿ - νι ,ὔὕ 

Δωμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὼρ ἐν παισὶν νεος, 500 
Ξ᾿ Ἁ -“ ,ὔ ΕἸ Ι ς “Ψ “ 

ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυς ἐγκύρσαις ἑκωτονταετεῖ βιοτᾷ. 
3 Ἁ “ “ ͵] 

ὀρφανίζει μὲν κακὰν γλῶσσαν φαεννᾶς ὅπος, 505 
“᾽ ς “᾿ 

ἐμαδε δ᾽ ὑβρίζοντα μισεῖν, 

᾿ 

ἜΣ τ: 

η85 οὐκ ἐρίζων ἀντία τοῖς ὠγανδοῖς, 
5ΟΝ ! )ὔ “Νὴ ε δ Ν Ν 5 Ἷ 

οὐδὲ μωκύνων τέλος οὐδέν. ὃ γὰρ καιρὸς πρὸς ἀνορω- 
λ 7 "“ 

πων βραχὺ μέτρον εχει. 

218 πόρσυνον Ε (οὰπι οἿ. τίμησον) --- πόρσυν α --- πόρσαιν᾽ ΗΙ. [} 
ἐσθλὸν ΠΕ, {|| ἰἔφαν ὕ --- ὃ φὰ οοηϊ. Βα.32 (αὶ ποι οι. 1]. ο, 207 868 
ΟΥ̓ΟΙΙΟΙ δ] ουϊα5. ροθίαθ νούβαση ἃ ῬΙΠἀαΥῸ ἰαπαν] οχἰβϑυτηδί. ΝΟ οΥθ4ο.) --- 

ἔφα τ|}}. (ἔφα 6) [] τιμᾶν μέγιστα πράγματα ἀρπα Οτᾶμῃ. Αη. Ῥαγ. ΠΙ, 286 

Π -σταν] -στην ΡΩ [|| πράγματα α [{ παντὶ] ποτι Η, [{ 79 μοίσας δι᾽ 
ἀγγελία ὀρθὰς 4,5 (ο΄, 568.1 οὐ 8561..3) σοπίτα πηθίγαα, Ὑ]ὰθ 56}}.3. οἱ 

ΤΥοἸπίαπι. [| κυρᾶνᾶν Β, [| 80 τὸ] τὸν Ε' [κλεινότ. πο." --- κλειεννότ. 

Γ᾽ --- χλεννότ, Ρ9ΕΖδες -- κλεενότ. 1 ΑἹ, --- χλεεννότ. ΒΗΓ[ΟΕΕΊΟΜΤΥΙΧΙ 

Ζροᾳ δι. [{{| βάττου μέγαρον οταπο8 γεῖ(. ΑἹ. Εο. (βάττον Ρὴ) --- μέγαρον 

βάττου α[6] 51ι. [{ δικαίὰν (ἀπρ!οἱ ἀοοοπία) ΟΡ ΠΕ ΟΥΧ,Ζ Βο. (οὔδπι 
ἴῃ 561. αὐγαιηαθ) --- δικαίαν [Β]ΟΙΟΝΜΠΟ ΤΠ α[6] ΑΙ. Ορ.Ἐ -- δικαιὰν Ο,56 1] 

ὟΧΥ πη. Βῦ.Ἐ 106 δικαίαν 4180 ῥγο᾽ δίκην μαρὶίο οἵ, ΤιΟΡ. Ῥαγδ], 299 || 
8] δαμόφιλον Βα. (Ηγ.) --- δαμοφέλουσι Ὁ --- δαμοφέλου τ6}}]. (οατα 8561.) |} 
πραπίδαν α [[ - σι νοίξ, ΑἹ. Βο.Ἐ --- σιν α Ῥψ. ΗγΥ. Β6. {|| 82 -σαις Β 

ΟΝ Βὺ.Ἐ --- σὰς ΘΕΕΟΙΟΕΌΧΖαϊο] ΑΙ. Βο.Ἐ 1] -ετῇ Ὁ -- ἐτεῖ Β 
Π βιωτᾷ(α) ΑἹ. Βο. [{οχίν. Ῥίϑηθ ἀϊδβῦ, τηββ. (46 ΒΟΈΡο ΤΟΤΙΥ͂ Ζα οοπϑβίαι) ΟΡ." 
διη. Οχ, ΗΥ. (οατη 56}.) --- οοπηπηαία 8ι. Βᾶ. Βα. πη. Βὺ.Ἐ -- ποη ἀἰϊβί. 

ΑΙ. Βο. (Ὁ ΕΈ Δ.) || 88 γνοῖρα ὀρφ. μ. κι (υ8. 604 γὰ]ρ.) οχηΐβϑα ἱπ Ὁ [] 
φαενὰς ΒΟΡΟῚΝ --- φαεννὰς (ΔΕ ΟΙΓΡΊΟ[Β]ΟΥΓΧΊΖαιε[6] ΑΙ. Εο. ΟἿ, 

Ο.1,6 || ὁπὸς ΟΖ [| 858 κοὐκ ΘΗ) (Ζ2 ) (ουίαμη οχ Χ 5βίρῃο Παῖΐο γ8. ριδ6- 
ἤχοῦ) [[ ἐξερίζων ΟὟ [| 86 μηκ. Βὶ [| οὐδ᾽ ἕν ἘΠ ΟΥ̓, Ο. ΥΠΙ, ὅ8 αὶ 
Ἰάθτα ΘΟ ο08. ἄπο θα ἄθτη γοοαθυ]ουιτι αἰ νἰβίοπθτὰ οχροπὶ [|| 6] ὃ Οδς || 
ἔχει.} ἔχων, ὅπι. 
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ε " ἢ , 5 » εὖ νιν ἔγνωκεν, ϑερώπων δὲ κοι οὐ δράστας ὀπαδεῖ. 
ΝΜ 

φαντὶ δ᾽ ἔμμεν " 
“Ὕ 59 5» “ἢ Ἁ “ ΕῚ Ἕ. 

τοῦτ ἀνιωροτῶτον, χωλὼ γινωσχοντ ἄναγχα 
Ψ Α 5 Α -“ ΒΕ -- 

ἐχτὸς ἔχειν πόδα. καὶ μὰν κεῖνος Γλτλως οὐρανῷ σις 
7 ων ’ 5 “Ὕ ’ . 

290 προσπαλαίει νῦν γε πατρῳψας ἀπὸ γᾶς ἀπὸ τε κτεάνων. 
"" Α ᾿ ΝΜ »" -" , 

λῦσε δὲ Ζεὺς ἀφϑιτος Τιτᾶνας. ἐν δὲ χρόνῳ 
κ Ι ᾿ 

μεταβολαὶ λήξαντος οὔρου 520 

, 

Ἔπ. ιγ. 
ε 5 3 " 5 , “» 

ἱστίων. ἀλλ᾽ εὐχεται οὐλομέναν νοῦσον διαντλήσαις 

ποτὲ 

281 νιν οπιπθ8 [| ἔγνω ΡΘΗ, -- ἔγνωκε Β --- ἔγνωκε [Β]ΟΟΘΕΕΟΙ 
ΠΌΥΧΖ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἔγνωκεν α Ρπ. Ην. Βα. {{ οὗ τοῖ (εἰ 1 Αὐοθβῖῖδο 
ΤΑΙ ΟΡΉπα5 Πάϊβ τη]ηϊβίου 686) Βρ.3 οοηϊθοϊξ: σοηΐτα ἔδοϊπης ΒΌ Ποῖα. [] 
απίρ οὐ σοτητηδ (πη ]6 ἃ ΜΙ. Β6. Ηγ.Ἐ ἱπνυθοίαμη) ἄθρουν οὐαὶ ΒΟΠΕΞΟΝΜΠΙ 
ΥΧΖα ΑΙ. Βο.Ἐ 5. -- ἀαϊδαποξιπι οϑύ δηΐο οὐ ἴῃ βοῖο Ω --- Ὀτγϑῖο οοη- 
[οττηδία δὲ αὐ ἴῃ 110 χόλος δ᾽ οὐκ ἀλέϑιος γίνεται παίδων διός (Ρ» ΠῚ, 11), 

αὐ οὐ δράστας δὶ ῬΙῸ πιστός. ΟΠ ΓΘ ΠΒ ἰσῖσαῦ παᾶθο γοῦθα οὰπὶ 1,η. οἵ 8. 

(.. οὲ βθαυϊίαῦ θα ἰδ πα 8 ΠῚ [ἈΠλα]115. ΠῸΠ ἔπρὰχ “) ̓ Πτ0 Πρὸ ἴτα: Ορροτγίαηϊα- 

ἴοπὶ (τηοαοβίϊαμη) ΤΑ ΟΡΗ 8 βϑοίΐαϊασ βάο Ιου, δὰ ἰθηροτα οοπβίδηϊου 86 

Βηρὶς, ΠΟῚ ἄρβουιῦ θα, 564 Ὀ6η6 δβοῖϊξ βάστα οὐὔἴαπο“ ; οἵ, Ρ.ῚΠ, 109; Ν, ΠΙ, 

1. Νοη τροίθ Ῥρ. (εξ ῬΆΠΙρραμι βθοαθ πὰ 411} δράστας οἱ ϑεράπων 

ΒΘΡΑΥΔΏΒ ΥὙΘΥ : 5. οὕ Βαμα ΘΔ Πὶ τ ΤῊ ἰβίο, ΠΟ αὖ ἔπραίοῦ ’ απ86 56} - 

ἰθηα οὐβοῦτα οὐ (αὐ ἀΐοσαπι απο 56η010) ἔθυπηθ τἱάϊοπϊα δύ. Νο ὑπὸ 

αὐϊάριη ὅ0ἢ. Ὑ᾽ οὐῦ. ορροβι όπου ἰπΐου ϑεράπων οἱ δράστας Βοτΐ ἰαθοῖ. Ατι- 

Ὀϊσαπύὺ ααϊάθπὶ ΠΟῺ 51η6 οϑιβδ, ῬΓΙΠΊαΠὰ πἰγππὶ ἰάθτη 8 αἰ οΥβα πὶ Βα ]Θοὕτη 

Βαῦθαηὺ ἔγνωχε οἱ ὁπαδεῖ; ἀρϊπᾶς ααἱϊά πξτϊπδαπθ γϑυδὶ Βα ϊθοίαπι 5ἰδ., πέγιιμη 

καιρός δὴ Δαμόφιλος. Εϑβι 6]. καιρόν δὰ νιν οὐ αἰξοτα ὁ χαιρός ἃ ϑεράπων 

δαἀβορία ἴῃ δοάθτη οοᾶϊοα Ζ. Ἐοτγίαβεο οοηβάθηξιι αἰβραίαββθηξ, δὶ καιρόν 

Ἡ. 1. (αξ βαθροπαμηθτο) δἰ ἰσαπη ἰητο!]θοΐαπη ΠΆΌΟΥο νἱάϊββοηῖ. [{ ὁπαδεῖ ΕἸ ας 

|- 88 ἀνιαρώτ. Οκο) ΟΠ ΟΙΜΡΟΒΖ -- ἀνιαρότ. [Β] ΟΡ. ΕὙΤΧ αο] ΑΙ. 
Βο." [τατον] -ατος Υ͂ [] γιγν. ΒΕ Βὺ. -- γιν. ΟΟΘΕΟΙΜΡΟΘΕΌΥΧΖ 
αἴο] ΑΙ]. Βο.Ἐ [| 90 προπαλ. 1 [| ἀπὸ γᾶς ἀπο Εἰ --- ἀπο γᾶς ἀπό ( -- 

ἄπο γᾶς, ἀπο Βο.Ἐ --- ἀπὸ γᾶς ἀπό ΒΟΟῸ ΕΘΙΟΥΧΥΖα ΑΙ. Βὺ." (Χ γῆς 
--ὀ :2 γᾷο) || 91] λύσε ΒΕΟΥ͂Χ. {{ ἀφϑιτον ΕἸ --- ἀφϑίτους Βρ.5 οοηϊ. 
-- ἄφϑιτος γὙ6}1. (ορ ποίου. οὐπδηβ ἀοὶ, αἱ ΒουλΪ πὶ ορροηίδαγ, αὖ γβ. 89 

ἄς Νορίαπο) [{ τιτάνας ΠῈ; [98 ἰστίων ΠΕΕΝ ες οοἸοοαίίομς σοηἰεἶνὶ 
γἱᾶς δὰ Ῥ. Π, ὅ0 [} οὐλ. οἱ νοῦσ. ΟἸΠ68  - σαις Β. Βὺ.Ἐ --- σὰς ΟΠΏ68 

Τ0}], τη85. Δ]. ἤο. 
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ἴον ΟΝ. δὲν ἱδ5 Ἢ , , 7 ; 

οἶκον ἰδεῖν, ἐπ᾿ ᾿Απολλωνος τε κράνᾳ συμποσίως ἐφέπων 
5 ω Π “ -» 

295 ϑυμὸν ἐχδόσϑαι πρὸς ἥβαν, πολλώκις ἐν τε σοφοῖς 525 
“ ε 7, 

δαιδαλέαν φόρμιγγω βαστάζων πολίταις ἡσυχίᾳ “ι- 
,ὔ γέμεν, 

»“ὝἪ ΄. ᾿ Α Ἁ 

μήτ᾽ ὧν τινι πῆμω πορών, ἀπαϑὴς δ᾽ αὖτος προς 
ἀστῶν. 530 

ὁ 

καί κε μυϑήσαιτο ποίων, ᾿Αρχεσίλα, 
τ' 3 , εὗρε πωγὰν ἀμβροσίων ἐπέων, πρόσφωτον Θήβᾳ ξενωθείς. 

294 κράνᾳ] κυράνα Πα ᾳποᾶ ἴῃ βϑομοῖο 580 γϑοίο Θομνο 11 ΤΥ Ὠἰπ5. [] 
05 ἐχδιδόσϑαι ἘΠῚ --  ἐκδοῦσϑαι Ζὶ [0 πολλάχις οαπὶ Βοαπθηθι5. οοη80- 
οἰδὺ ἘΠΕΊ Ζα[ο αἸϊαπ6} ΑἹ. ο.Ἐ (οατὰ ὅθ. Μ οι.) απᾶα ὑγαϊθοῦϊο Δάν θΙ] 
δυἀδοῖου αὐϊάθτη,, 5604 τχπ]ΐο τηδρὶβ ροθίϊοα οϑὺ ἀπᾶτα {τρία ροβύροβιίο ; ΡΥ86 - 

ἰογοα πολλάχις Δ σοποναϊο ἩΠπᾷ ϑυμ. ἐκδι πρ. ἥ. Ταῖπ 8. ἀρύατα οϑὺ ἀπάτῃ δά βρ6- 

οἶα]6 βαστ. δαιδ. φ. --- οαπὶ δηθοραθηθθα8 ΟὉ [{Ὁ. ΡΙαγ65] Βα. Ηγ. 3 --- πϑαΐτα 

Ρατίθ αἰδπσππην ΒΏΠΥ [{ ἔν τε] ἔνϑε ΑἹ. Βο. --- δὴ ἔν γε (βυμαοίο) ἡ 
|| 90 δαιδαλέοις Π).4.511} [1] ἡσυχίας Τῷ" --- ἡσυχίᾳ(α) τ6}]. τι88. ΑΙ. Εο.Ἐ 
(θατα ὅ56ἢ. Μοῦ. οἵ, αἂ Ο.1, 89) --- ἀσυχίᾳ Ηγ.2 Ὁ [{ 07 ὦν] ὠν,,, αἰϊααὶ “ 

ἀρὰ 51. [ἀπαϑὴ ΥΧΑ [|| 98 κε] με Β [| μυϑήσαιτο ποίαν ΒΙΏΕ.Κα 
ΠΙΡ᾿ ΘΕ", Βο; (ὰ αὶ σατοῦ) --- μυϑήσαιϑ᾽ ὁποίαν ΟἸΟΊΜΥ [ΥΥ]Χ 
Ζα[6] ΑἹ. Βο.Ἐ (1 ὁπείαν --- ΟΝ ὁποῖαν) --- τηο]ουθα5. 110 υῖβ οὈὐθπαροιο [] 
ἀρκεσίλαε ἘΠ --- ἀρκεσίλα ΒΙΟΘΟΙΜΟΒΌΥ͂ΧΖα ΑἹ. Βο.Ἐ Βύ.135 ΤῊ. (οππὶ 

ΟἿ. ὦ ἴπ 1Ζ οὐ δαπὶ ὅ6ι. οι.) --- ἀρχεσίλᾳ (1π πα]10 βουῖρίο, αὖ νἱ οί) 

Με. δι. ἂν. 1. Ητη.35Ὲ - - απὸίταπηααθ βου ρύπσαπη οΘΟΙΩΠοτηογαῦ ΤΊ10]., 568 

(τθοι6) ργαοίου! γοραθίναθη [|[ἷ 90 πηγὰν Ὁ [] πρόσφατον οὰπὶ 844. οοηΐιη- 

σαπὶ [Β]ΟΓΜΠΖαᾳ ΑἹ. Βο.Ἐ ΒΟ. (οαπὶ ὅοῃ. Ψ οι.) --- οατὰ δηϊθοραᾷ. Β6. Ηγ.2Ὲ 

(ᾳαοα ριοθαῦ ΤῊ10].) --- ποαίγτα ρατία αἰθι. ΠΕΈΟΥΥ 

Θα 507. τέλος ἀρκεσιλάου ἘΟΤῸ --- πα] βυῦδβοῦ. θὰ ΒΟΘΕῚΜΩ 
ΥΣ οἷο. 
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ΑΡΚΕΣΙΛΔΑΙ, ΚΥΡΗ͂ΝΑΙ 9, 

ΑΡΜΑΤΙ. 

᾽ 

ΘΊΌΤΟΡ ΕΠ 8 6. 
’ 7 

ω" ““ ὃ “ὦ “ ἃ» -.. 

’ Ὡμ Ν Ἃ 
π ν ἫΝ Ἐπ ΞΡ νοὶ ὰ» τ δὰ κὰὰνἍ 

, 
παν κ᾿ ’ αρανὰ, 

"τὴ Ἔν «Ἑἱ ἐπ λν ἀν συν ἘΞ'οὃ9 ἘΦ 

’ , 
Ὄπ, παι, ῳ 

ἩἩΜ ψὸῳ ψ ὦ τ 

τα 8: ΣΤ: ὟΝ « 
““μπ ωλῳωῳ “ }) '᾿ᾳ4..-... 

ΠΟ Ψ χ, 
ϑ “Π“π-ὧἷκνΝΜμΜμμ“-.. 

’ ’ .- 
“Ὁ τὰ ᾿ρατ ς ὩἰὉ τὖὸὁἘ “ων 

φὺκκ ; ῳ, 
ἣν ἀπὸ ον, σὰς “κ᾽ οῸ- 

’ 4 ’ .« 
κ»':-- ἀν Ὑ ΟΣ, Ὁ σον 

, 
.-- τ ἢ πὴ ι[ἘΠΡγ ΠΣ Φὺα  τνὸὸ δῦ “«ΨυυΝ φῦ λα 

Εροάι. 
δ. ὍΣ δ , . 

νον νὰ ἐν ὡρ τ  ἀν νϑου ται εν υϑσύτοαν, 

Χχ 
χ ’ τ» 
ΣἌΝ ΠΥ ΣΣ Ρ χ τε 

’ Χχ , 
"δ᾽ ἘΞ ὠρτ  ρ τὸ ἀν ν, σον, 

΄ 

Ὡν Ὁ ἕῳ». τιν δ .- 

Ἧ 
᾽ὔ ΄σ.- ’ὔ ’ὔ 

-ῳ ω͵ ,  ῳῳ “μι τῷ. ὦ υὡν᾽--- 

͵φξ. -ἀὖ 
παστσ "- »."» Ὡ- τὰν ἘΣ 

’ «, --͵ἀβὠὐ,. .--Ξ- ὦ -Ξἢἥ᾽ 

πον , Ξε. , Ψ 
“πὰ ον παν  φ οἷ ἀπ ἣν παρ Ὡ ὦ ὦ ὃ -“ὦ 

--, “ον 

ΕΡΊοδθ ἄϊα! θοῦ γοβεισὶα ΔΡΡατοηΐ: 97. 40. 68, 605. Τῦ. 79. 80. 90. 101. 

Ιῃ ΤΥ ΟΠ Ια ΠἾβ. ΠΡΥΒ ΠΟΟ ΟΔΥΤΊΘῚ ΠΟ οχϑβίαϊ, οχοορίϊβ γ88. 110- -Τ1ῦ. Ῥεῖ- 

Ἰοσαιηΐ ΘΠΪπ [Ὁ]18 ἀϑᾷπθ δα γβ. 109 ἴῃ α΄ ουΐπβ ΔΡΟΡΤΆΡα βαηΐ το 4] α108 

ΠΟΥΪΤητΒ ΤΥ ΟΠ π]. Ποία οἰπιβᾶθῃι στϑτητηδίϊοὶ ἰμτουϊθγαηΐ, θα ἰηἂθ ἃ 

γ8. 110. οχβίδηϊ ᾿πϑᾶϊα ἴῃ αἱ δ΄ (ε΄) 
Ιηβοτ, τῷ αὐτῷ ΟἸΥ͂ --- τῷ αὐτῷ ἅρματι. ΟΧΖαΐ ΑἹ. --- τῷ αὐτῷ 

ἀρκεσιλάῳ. ΠΕΕῸΡΌ --- τῷ αὖτ, ἀρκ. κυρ. ὥρμ. 5. --- τῷ αὐτ. ἀρχ. ἅρμ. 
Ηο.Ἐ --- ἀρκ. κυρ. ὥρμ. Οχ,Ἐ --- οπιῖββα 'π ΒΠΘ Ν 

Μεγ. Βῦ.3 δαοίοτα μος σαγμιθη 110 γνουβ8 παρὸ, (Ηπ.3) ὃν. 124 



ΒΥΤΒΈΑΙΥ. 200 

ε “ 3 ͵ » ι Ι 

Ο πλοῦτος εὑρυσϑένης, ΣΉ α. 
ε! 5 »"»" 7) "»"» 

ὁτῶν τις ἀρετᾷ χεχράμενον κασαρᾷ 
͵ ἔ , Α Τ᾿ ΟΣ, 

βροτήσιος ἀνὴρ πότμου παράδοντος αὐτὸν ἀναγῇ 
πολύφιλον ἑπέταν. 5 
9" “ 5 

5 ὦ ϑεοόμορ᾽ ᾿Αρχεσίλω, 
σύ τοί νιν κλυτᾶς 

2... - »"»" γι ΒΕ 

αἰῶνος ὠκρᾶν βασμίδων ἀπο 

(οαμι Βῦ.1 124, 564 416 ἀϊνΊβῖο πη), Βρ.2 192, Ηί. 166; 6Χχ υϑίβθυ ἀθβου!ρύοη0 

108 γουβιι8 ογδηῦ; ὃὁχ Ηοιτηδηπὶ (Ηπη.1) 140. 8. 7 δίγσ, (6ΧχΧ (ἀθβουρίίομθ 

Βῦ.Ὁ αἀὔᾶχῃ Β6απΙπιπ7) 1η 005 1(ὰ -- - --“ τ | -- - ο,ς, ὕς, ΣΦ αἀἰνι πηι Εἴτα, 
,ὔ 
-΄-ἅ 

νυ, Βρ.52; γν8. 10 δ", ἀϊδίπηχογαῦ Βύ.: ἴὰ Ζὺ -- ὦ --οὐὐ --2.-- 
ΣΕ τὺ τὸ Ὁ Ἐν ΟΡ Πθοση ΠΠΡΘΙ ΒΟ ΒΡ ΌΒ Ὁ σος 

ΟΣ ἃ οὐδ ΤΑ ΡΣ γα ἡδόίο, αἰθϊῥὰ- 
Οἰἴοῦθ8 ὮΙ ΠυΙΊΘΙΪ νἹἱἀθηΐαν 6556, αὖ Προβοίδτη, δη 6 οὐ 7 δίγ. ππατὴ γΟΥΒΌΠΙ 

Εατομ! ποῸ πριν, τ πν’;. - ἦς, τ τοι τος Ξ ΠῚ Βιπηΐον ὁηΐ 

1 Εροά, -- Ωυο ρϑοίο γ8. 16 συγγενής τ᾿ Ἰοσὶ ροίοβῦ (τε ἰοτίϊο Ιοθοὺ ροβίίο 

αὐ ΤΥ, 295) οὐ γ8. ϑ8ῦ λόφον ἀρίδῃη! Θχθμηρ! 18. ΠΟΏΠΜΠ18, αὐ Ρ. ΠΠ,6. -- 

Ἐροά. 1 [Ὁ, ογθίϊοο ἐθυτηϊπαίαν, αὐ 21 λαϑέτω (ἃ λήϑω), ὅ0 ἔσσεται, 79 ἐνδὺ- 

χέως (α δέδυκα οὗ ἂρ Ἡοπιογαμη ἐἴ, ἐνδυκεωξ); 108 εἴσοδοι 50. Ρ56 11, ΠΟΤ 

5176. ΙΡΥΟγατη διιοίουϊαία, 564 Ἰηγῖο ΜΟΒΟΠΟΡαΪΟ, ααἱ γ8. ὅ0. ἀπαρδθδβίατη 

ἰηγοχῖί. Ῥοπάοί ἤᾶθο απθβίϊο 6 τῃηθηβαζα γοοΐβ ἐνδυκέως, απὯ6 ᾿ἰποργίδθ ΟΥΪ- 

ΘΊμἾ5. οδύ : 1000, ῬΙΌΪ. Ῥαίῃ. 882; ΤΟῆΠΟΙ, 5984. -- ΕΡοᾶ, 9 ἃ ΤΙῖο], α]1- 

[6 ἀδβουϊρύπμπη ἔπῖ586. οχ α΄ δ΄ γ8. 116 δρρατϊθί. 
Ι ὁ οπι. ἰπ ΟΕ ΖΦ (μορίθοίο ταῦτο) [2 ὅτ᾽ ἀν Ε' [| ἀρετᾷ(ἃ) οπημ68 

τ88, ΑἹ. πο. (άπ 50}.) --- ὀργᾷ Ηη.38 --- ἀρχᾷ (Βᾳ.) ΒΑ. Ηξ. ((ηνϊϊο 
ὅν. οὗ τὴ8 ἴρ80 ἴη ΒἈ. ἸΝ, ὅ44). ϑοίαθο ἴπ πος σδυτηΐϊππτη σΘ ΠΟΥ 6. ΟΠ 

οὔδηαῖε; οἵ, δᾶ Ὁ. 11,16. ||. αὔξιν, ἀνάγῃ Ηἰ. -- αὐτὸν ἐπάγῃ Ποκ. -- 
αὐτὸν ἀνάγει, Ζ --- αὐτὸν, ἀνάγη Ο Μη. δ. Οχ," -- αὐτὸν ἀνάγη Βο.Ἔ 
-- αὐτὸν ἀναάγη(η) ΒΟΡΕΕ' εἰς. ὅι, Βᾶ. Βδ. (ἀνάγκη ΠΠ 6) [0 4 ἑπέτην 

ΟΟ --- ἐπέταν Ἐ;, [| 5 ϑεόμοιρ᾽ ΒΟΟΠΕΕΟΙΡΟΒΒΌΥΧΖασ ΔΙ. Βο: Ἐ 
Βά. (ϑεόμοιρε Β,6, Βο; εἴς.) -- ϑεσμορ᾽ ὅπι. Οχ.Ἐ (ἴπ πα]]0 πι8. βοᾷ οἵ, 
Ο. ΠΙ|,10) [Ὁ πᾶπο γνβ8. ουπὶ δηξοοοάοηίϊθαβ ἱππραηῦ ΟΕ ΕῸ ΒΖ, ΑΙ. Βο.Ἐ 
Βά, -- ἀἴὔηθίσαβ ΒῸ (αἰτίπαπο ρ]θηθ αἰβηραρθηΐθ5) -- οὐτὰ 544. ΠΥ͂ ὅπ. 

Οχ.Ἐ (απ 50ῃ. Ὑ᾽οῦ, οαΐπβ ἰπϊππι οϑὲ ἱπ Β σύ, φησὶν, ὦ ἐκ ϑεοῦ ταύτην 

ἔχων τὴν μοῖραν, ἀρκεσίλα ... αὐτὸν ... μετέρχῃ.) [{ 6 νιν ΒΟΡΟ ΠΕ. 

ΡΥΓΥΥΤΥΧ. Ζαα ΑΙ. Βο: ἢ Τὰ. Ὁ]. (οαπὶ β6ἢ, οὐ οὶ. Ἐ' πλοῦτον) --- νυν 

ΟΕ ΟΕ ΗΙΘΉΒΓ.6 Βῦ.1 ΤῊ, (πιογατα υἱξίαπη, δα αποά 1ΙΡγατῖοβ ᾿αυϊζανῖς 
ΡΥΔΟΡΥΈβϑατη τοί) --- νῦν Βύ.2 Βρ.1 Ηἰ, [|Ό5ᾳ. κλυτὰν αἰών Βρ.͵ Ηΐ. 
τη [07 ἀκρὰν ΒΟΠΟΤΥ ΤΥ Ἥμπι. Βὺ.Ἐ (οαπὶ 508,) --- ἄκραν ΟἸΟἸΕΕΡΟ 
ΞΌΧΖασ ΑἹ. Βο. (πὰ Ζ ων Βαρτα) 

Μογάτηθοπ, Ῥίηᾶδτ. 14 



δνῦσι, 

ὩΣ ἄα. αὐ ας.» κρῖ νρριω, ν 

210 ΠΥΘΙΟΝΙ͂ΚΑΙῚ Ε΄. 

σὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαι 
ἔχατι χιρυσωρμάτου Κάστορος" 

10 εὐδίαν ὃς μετὰ σχιριμέριον ὄμβρον τεὰν καταιϑύσσει 
μάκαιραν ἑστίαν. 

σοφοὶ δέ τοι κάλλιον 'Ἄντ. α΄. τὸ 
, κ ἃ “ ἤ 

φέροντι χαὶ τὰν ϑεόσδοτον δύναμιν. 
Α Γ 5 5 σὲ δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳ πολὺς ὄλβος ἀμφινέμεται" 
; ω 

τὸ μὲν, ὅτι βασιλεὺς 

15 ἐσσὶ μεγωλᾶν πολίων" 
, 

ἔχει συγγενὴς 
5 ᾿ ΕἸ ὀφθαλμὸς αἰδοιότωτον γέρας 

ὃ σὺν τι88. ΑΙ ΠοιἘ Ηπι. Βῦ.Ἐ --- Εὐν 5. {{ εὐδοξίᾳ] σοι δοξίᾳ 6 

ἑωδλοξίᾳ Ε; --- σοι εὐδοξία Ε' -- σοὶ δοξία Ὁ [|| -νίσεαι ΒΌΠΕ- 
ΟἸΡΟΕΒῸ (ἢ σαιε) Βᾳ.3 --- νύσεαι ΕΞ ας -- νίσσεαι ΟΡο[ΟἸΥΓΧ]Ζαα ΑΙ. 
Βο." (ες σσαιαι). Ψιὰθ ἃ Ο. 1Π,10. {{10 εὐδίαν. ὃς Β (οὰπὶ β6ἢ.3  ουϊα5 

Ιοπηπια ἰπ Β εϑβὲ ὃς μετὰ χ. [βἰπο εὐδέαν]) ---- εὐδίαν ὃς Β,: ΟὮ εἰς. ΑΙ. Βο.Ἐ 
Ηπι.3 Βὺ.3Ἐ ἴοραμη 5.9}.1) --- εὐδιανὸς ὅτ. Ητι.: Βὺ.1 (οο]]αίο Ο. ΙΧ, 91) 
Βα βίδηϊνατη,, απο ῥτϑθαϊοδίϊ οϑὲ (,, (δου ἄν απὰ (3), οατὰ ΡΟμἄοΥΘ. Ῥ ΘΙ ΙΒΒΕΠῚ 

δὲ τγδηβροβίξαπη δδὲ --- εὐδίᾳ 3 οἴ, δᾶ Ο. ΧΠῚ, 84 [{ τεὰν [Β]Π ΒΕΕΟΗΕΡῚ 
ΟΕΒΌααςΓ ΑΙ. ΒΟ." (οαπὶ 80}.) --- ἐὰν ΟΟ -- ἐὰν ΥΧΥΖ [| -ὕσει Κ 
ἐστίαν α || 11] δ᾽ ἔτι ΒΌΒΕΕ ΡῬΘΙ,ΙΘ. 50 Ζ Βο:Ἐ --- δὲ τι ΟΟΒΥ͂Χ. 
Υ ΑΙ. -- δέ τοι αὐθῦ (Μοβοβορ.) νυ. Ηγ. ΒΒ." --- Ρ. ἢ. ἢ. -- Οἵ. ΝῚ ΤΙ, 
6 {καλλίονα Οϑ (οχ ε]. καλλίονα ἀγαϑα) {18 σέ τ᾽ Ὦ [{ἐνδίκα αἤ 

- καὶ δίκᾳ 1 {|ΡὌ 15 ἐσιὶ ΠῚ -- ἐσσι ΒΙΈΔΟΟΤΙ {|| μεγαλὰν ὈΠΕΘΤΠ 9) 
Β6. Βὺ." --- ἄλαν [Β]ΕΡΘ»ς Β[5]Υ 3 αροῦ αἱ ΑἹ. Βο." (5 ων) --- ἄλων ΟὉ 
ΥΧΥΖα {{ οχίτ. οοΐοπ ροϑιΐ, αὐ πιοὶϊα8 βοπδγθίιν, γοσθὰ ἔχει... φρενί 
ἰο8. ῬθυϊοαἹ Ῥατεὶ ῥυϊοτὶ ἱπιουϊθοία 6586. {{Ο1054ᾳ. ἔχει συγγενής ὀφθαλμὸς 
ΟΙΏΏ68 Π|58, ΑἹ]. ἢο. Βγ. Μυ. Β6. Βὺ.Ἐ (οὰπι 8.}.}, ἴῃ βοῖο Ἡ, εβὲ ἔχει τὲ 
σ. ὁ. (6χ 61.) δὲ ἰπ Ζ συγγονὴς --- ἔχει συγγενὴς δ᾽ ὀφϑαλμὸς ΟΡ. δι. 
Βγ. ΤῊ. --- ἐπεὶ σ. ὁ. Ηπι." ὅν. --- ἔχεις συγγενὲς ὀφϑαλμῷ Βα.1 (ἰἄθπι 

ὀφϑαλμοῖς σεμνότατον 6σοη].) --- ἔχει συγγενὲς ὀφϑαλμὸς Βα, --- ἔχων συγ- 
γενὲς, ὄσσοις Ἠι. δὶ αυϊᾶ ΠΟΥΔΓΘΠῚ (δὶ ἀβυπἀθίομ, απο ΠΡ} ΠοδηΕἶ8. δβὲ, 

Βαυα ᾿πίο! Θγ Ὀ116, οὐβὶ γὰρ σοϊητηοαπη [{|5560), ΡΟ 5 συγγενής τ᾿ ΒΟ. θ ΓΌΊΏ, 

ᾳαοάᾶ οἴΐπι ρτοροβαὶ ἰπ ΒΉ. ΙΥ͂, δ4454ᾳ. ὙὶάΘ δὰ Μϑοίγ, --- ὅ61, Τ' ἴῃ ῬδυαρὨγαϑὶ 

δηΐθ ἔχει αὐᾶὶς τοῦτο δὲ ὅτι, πὸπ τϑοίθ; ἄθρονδί ροῦιιβ δᾶ 1] πβίγαπάιιπι 
δϑυπᾶβίου ἔχει γάρ δάμίροτο. []1 17 αἰδοιέστατον Οπιηρ8 τι88, Α]. Ηο.ἢ Βά. 
(πη Ἐπι αἰστ); ἰάθπη Ῥδυδρῆν. 56}, --- αἰδοιότατον ὅιη. Οχ.Ἐ 



ΒΥΠ ΔΙ: 21 

τε τοῦτο μιγνύμενον φρενί" 
μάκαρ δὲ καὶ νῦν, κλεεννᾶς ὅτι 25 

20 εὖχος ἤδη παρὰ Πυϑιώδος ἵπποις ἑλὼν δέδεξαι τόνδὲ 
-“Ὕ ΓΝ, 

κῶμον ἀνέρων, 

Ι 2 -“ , ’ 

᾿Απολλώνιον ἀϑυρμῶ. τῷ σε μὴ λαϑθέτω Ἔπ. ὦ. 39 
3 “ Ἂἰ ,ὔ 

Κυράνω γλυκὺν ἀμφὶ κῶπον ᾿Αφροδίτως ἀειδομένα. 
Α 3 ε ᾿ς 

παντὶ μὲν ϑεὸν αἴτιον ὑπερτιδϑέμεν, 
"“ ! 2 6 

φιλεῖν δὲ Κάρρωτον ἐξοχ, ἑταίρων, 
ὰ 3 Α 3 ,ὔ “] 

25 ὃς οὐ τὰν ᾿Ἐπιμαϑϑέος ὥγων 35 

19 κλεννὰς ΡΟΝ -- κλενᾶς Βὶ --- κλεενᾶς ΒΙΥ͂ΧΖ ΑΙ. --- κλεεννᾶς [Β 
ΟἸΘ ΘΕ ΟΤ]α[οα}] Βο." {{20 ἑλὼν] ἐλαύνων ΧΖ [{ δέδεξο Ὁ -- ἐ[δέ- 
δε]. Η5 [2] μή σε οἴηπο5 γοῦξ, ΑἹ. Πο.Ἐ (οίαμπι 56}.) --τ μή μιν αοάεῇ 
(Μοβο}.) Οχ. -- σε μὴ ὅπ. Ηγ. Βο. {{(ΗἈ0,).ᾳΔῺᾺ.ῳ χυράνα Β0ἢ οὖ ΟΠΊΠ68 ΠΊ88. 
ΑΙ. Βο.Ἐ Βᾶ. (8ᾳ. οοπιπαία ἰπ [Β]5} ΑΙ. Βο.Ἐ ΒΑ, -- 'ὰ Ζ οὐπὶ 6]. ἡ) -- 

»κυράνᾳ, δῖ, ΟΧ, --- κυράνᾳ Ηγ." --- , κυράναν Ηΐ. (ποπ Ποα γα 56}.1) [1 

ἀειδομένα 6 ϑ0ι. 5οιῖρβὶ οὰπὶ Βᾶ, --- ομένη ΕΞ ΡΠ (61. Ἐ' ὑμνουμένη 86}. 
ἀνυμνουμένη) --- ἀειδομενον [ΒΟὈ]ΒΕ Ὶ1Ζ [τ6}1.} 41. Βο.Ἐ Οχ." ΟἿ ὃν ῥτὸ 
ἃ Υ8, 406 [1 Οχίύγ, ΡΙθηο αἰδύ, [Β0]ΕΕῚ: ΠΟΒΥ]Ζ, ΑΙ. Βο. ΟΡ. Μυ. Βά, (ουτα 
50.) τ--- οοτηπιαίς Βτ. δι, Βα. ΗἝ. --- οοἱο (5πι.) Οχ, Ηγ. ---- ποὺ ἀϊβύ. 
αα, Ηη. Βὺ, Οὐ ποπιϊπαῖνο τϑαπχὶ τηϑίολθτα ᾿η θυ ΡΠ Οὐ ΟηΘτη. Θη888 

δῦ: ὩΡΙΟΡΙΟΥ Βᾶηο νυἱοίουίδη Ῥυιΐαπι βοῖϊΐο ἤσπο οδηύατὶ Ογγθηθῃ (οἴ, Ῥ, 

ΥΙΠ, 26) οἶγοα Πουύαπι Ὑ ΘηθυῖθΒ. ϑθῖρον 4115 (αὐ παπο ΑΡΟ]]Ϊηϊ, Ὑ᾽ ΘΠΟΙ, 

Ογτγθηδ6) Ρυΐτπα ρογαίϊα, Παρ πάδ δῦ, στα νθῖο ἢ οὐ 0 5 αἀποααθ΄, οὔο, [π- 

βηϊναθ αὖ ἴῃ Ρυδθοθρίο σθηθ 8}, δα τηοάπτῃ ἩΘβιοαϊ, ορύϊαθ μπῖο ἰοοο ο0η- 

γΘηΪῦ; 504 Ὡ1Π1] ἱτηροαϊῦ ααΐη δα ἱτπηροτγαίναχη γθάθαῦ ροθία, Ὁ δὰ βρθοίαϊϊα 

ΓΟΥΟΥαΥ, αὖ ΠΟ 8άβθη Αγ Αὐἱδίατομο φιλεῖν ρΥοὸ φίλει οιμθηάδηϊ!, 8ὶ 

αὐϊάθπη Πᾶθο Θἰπ8 οϑύ οιηθηαίο. [[| οχίγ. ποη ἀἰδύ. ΟΕ Ο --- οοτητηδίο 52 Βε6. 
5... -- οο]ο 5." Οχ, Βύ.3 Ὁϊ. Βρ. Ηἰ, --- ρίοπο [ΒὈΥ]ἹΕῚ ΑἹ. Βο.Ἐ βιὰ. Βά. 
Ηγ.5Ἐ [| 24 φιλεῖν οἴγηθ8 τη88. ΑἹ. Βο." (Ὁ. Αὐ᾽βίατομι οομϊθοίαγτα) 500. 
Ηι, -- φίλει ([{. Ἰοοῦίο Αηΐθ - Αὐἰβίαυοθα, βθᾷ ἴῃ ὭΜ]1Ὸ π|8,} Ημπι. Βὺ.Ἐ --- 
86. Β ἐπὶ παντὸς πράγματος δεῖ, φησὶ, τῷ ϑεῷ τὴν αἰτίαν ἀνάπτειν[,] ὑπερ- 

τιϑεῖν τε καὶ φιλεῖν. οὕτως ἀρίσταρχος. ἀντὶ τοὺ φίλει. καὶ σὲ τοίνυν κτλ. 

[τὰ οἰϊαπι ΗΟ, ηἶϑὶ αιοα ραπούμμη ροβϑὺ ἀρίσταρχος οτηϊδῖύ, [π46 ποπ Δρραγοῦ 

Αὐϊδίαυομαπι ἸθοΟηθηα ὑνδαϊίαπι τηπύαν 586; [Ὁ. βυγαούαγαπι ὈΥϊπητι8 γθούθ 6χ- 

Ῥοβιῖύ. Ταηΐαμιλ οοηδίαῦ ἰθούϊοηθιη φίλει ππαπᾶμι ΟΣ 886. ΠΟ ῬΟΒ88 Ρῥ͵Ὸ- 

ὈδΙ] ; ἰάθοαθθ (ποη απὸ φέλει ἀϊβρ!ίοθαί ) τοροϑαὶ φιλεῖν, Οἵ, Ο. ΧΗΙ, οχίν. 

Ῥ.1, 0784. [| ἑτέρων ΤΠ) --- ἑταίρων 1611, [28 οὐτ᾽ ἂν [Β]ΕὩςΦ 0. Βο; {} 

ἐπιμηϑέος ΒΙΟ ΟΡ Ο ἩΙΡΟ ἩΒΌΧ.  Ζα[ο]άςβ ΑΙ. Βο.Ἐ (. 6. οπλμο8 
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Ὡν“ᾳῃ} 

212 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ͂ Ε΄. 

ὀψίίνοον ϑυγατέρα Πρόφασιν Βαττιδᾶν 
ἀφίκετο δόμους ϑεμισκρεόντων, 

ἀλλ᾽ ἀρισϑάρμωατον 

ὕδατι Κασταλίας ξενωθεὶς γέρως ἀμφέβωλε τεαῖσιν 
κόμαις 40 

3 ε 

40 ἀκηράτοις ἁνίαις ΧΦ. β. 
,ὔ “ ,ὔ 

ποδαρκέων δωδεκαδρόμων τέμενος. 45 

Ηρνῖ, ἂς ααϊθιβ οοηβία!) --- ἐπιμηϑέως Β, Βο; -- ἐπιμαϑέος Ηγ." ἘΞ οΟἸΙαῖο 

Ο, ΥἹΙ, 46, Ξοᾶ ποὺ οϑυηθη (6 ἀϊαϊθοίο αἀἰβογδρϑίύ 

20 ὀψινόον ῬΡΟΩΉ 4. (ουπὶ ὅ0},1) ΚΥ. (Β5.) αποᾶ τοροβυὶ δοοθηΐα τὴὰ- 
ἰαΐο --- ὑψινόου 46: -- ὀψινόου [Β]0ς ὨΠΕΕΌῸῊΗΙ εἰς. (οαπι ϑοῃ.5 απδ86 

ΡΔΥΔΡΉΓΑΒΙΒ ὙΘΟΘ ΒΟΥ οβὲ απδπὶ 560}.1) [{ βαττιαδὰν [Β]Π ΠΕΕΟΗΙΡΟΆΒΟΥ 
ΧΥΖ ΑἹ. Ηο." -- ἰάδων (0 -- ἰιαδῶν Ονρο --- ιδὰν ἀοάθ (Μοβομορ.) 
ὅ:,Ἐ ΟΥ̓ δᾶ Ο, 11,91 {21 ἀφίκετο Οππ65 τη85. Α]. ἢο.Ἐ Βᾳ.3 (απ 56ἢ. 
παρεγένετο) --- ἀφῖκται Ηπι.8 Βρ.1 ὃν. Ηἰ, ΟἿ, δᾶ γ8. 2 {|| ϑέμις κρ. ΑΙ. 
Ηπι. (ἢ ϑορῇῃ. Ὁ, Ο. 1189) --- ϑέεμικρ. Ηϊ. --- ϑεμισκρ. ΤῸ}}. (ϑεσμισκρ, Ὁ) 89 

Ὁ) [1 -κερόντων Κο.Ἐ (ν] 086) -- κρεόντων πι88, ΑἹ. Βτια Ηγ. Β6.Ἐ (ο. 568. Ρ οἱ 
6]. 6Ζ εἰς.) [| 29 ὕδατι] --- κράνᾳ 56Κ. --- ὑγρᾷ Μ8. ἴῃ ΒΆᾺ, ΙΥ͂, 554 588. 
804 νἱᾶς δὰ υβ. 2 [|0 ξυνωθεὶς Β ({Ὁ. εν σογηρθοηᾶϊο βουϊρίαπη ἤοπ τϑοίΐα 169]) 
ἸηΥΪΟ Ἰηθ Ὁ -- ἕεν, ΟἸΠΠΘΒ 1Ὲ]}, --- ἢ. ἢ. 6. ΗἶδΒὶ ΘΌΠΟΓΔΙΙΟΥ ἐν πυϑῶνι πα- 

ραγεγονώς [| τεαῖσι γοῖί. (ταῖσι ἘΠΕῚ ΑἹ, Ηο,Ἐ--- σιν αὐ Ῥκυ. Ηγ. Βο.Ἐ [} 
90 ἀκηράτοισιν ΒΙΘΕΕΟΗΠΡΟΉΗΒῸ (ταισιν Η -- τησιν 1 -- τισιν 1 
ΥΥΥ Ὁ) --- ἀκηράτοις ΟΟΥ̓ΧΥΖα[ο] 6 ΑἹ. Βο; Ορ." --- ἀκηράτοι Ἐο. (νἱ- 

, 056) [{| ἀνίαισι Β.ΟΟ οἵα. (νοῖξ. πιβ8. -οισι ῬὉ) ΑἹ. --- ἀνίαις α[] 6 

(Μοβο ἢ.) Ηο: ἘΞ {{|0Ώ3] ποδαρκέων βοΠοΙΠαβίαθ ραν οἰ ρίαν 6556 οχἰβπηδηξ, Πἰβὶ 
11 ἐπαρκέων (πεδαρχέων 5. ποταρχέων αιιοᾶ Βῦ. οοῃίοοϊξ, Ὀραΐιβ αι. ὙΥ͂, ΝΙύσβοι αἱ- 
ἸΘοὔ ΒΒ: Πγ118. Τρ ΒΘ. ῬΥΟΌΑΥ) ἀπίο οου]οβ Παραοτπί. ΟἸδααϊοαῦ (οὐϊαπι δ6- 

ὁορίο ἀν) ογαῖίο β'πο ρδυτοὶρίο, πδο βαΐὶβ αρίαπι ποδαρχής δ οαγτιπι Οὗ οαῦο- 

ΓαΠ Οὐαὶ ὑΓαϊαύαπ, Ταπο (οοηῦγα 50}..) αἰν᾽βίπι δ, δρόμων 5ου!θοηάμπι δβῖ, 
5] ἐπαρχέων γογὰ ἸΘΟΙΪΟ οδὺ, πος Ὧθ βρύα ΟΡ μ ἄο ἰπέθ]]Πρα δὲ οομηραγα ἄνδρα 

μοίσαισι δώσω, ϑῆρας φόβῳ οἷο. Ναπι δυιίρα ποὰ μᾶθΘΠΐ5 οαγυ]οα]απὶ 80 

ΒΑΡΘΩα8. οαγυίοι]ο Πα 68ὰ8. ργαθθοῦ, ΟἿ, Ν, ΥἹ, 602. --- ο]. Ῥ τρέχων (δ ποδ.) 

-- ΕἾ, ποδαρκέων δρόμων --- ὉΠ, ποδαρκέων τέμενος [ΠΟ ἴππ 6 Εἶπ δυωδεκαδρό- 
μων [Β]ρο Ἠο.Ἐ Οχ, (οαπὶ ὅθ. Ὑ οῦ, αὐ νἱἀοῦμν, βς, ἁρμάτων) -- δωδεκαδρο - 

μων Ο -- δωδεκαδρόμων (αοὐ ΑΙ. Ηγ.3Ὲ Ην, --- δωδεκάδρομον Υ “ΧΡ Ζϑεοῦ 
(Βγ.) Βο. --- δυωδεκάδρομον (ὑπο Ζρε Βα, Βρ.3 --- αϊν᾽βῖπι δυώδεκα δρόμων 
ὈΠΠΡΟΒΌ( ἢ) -- δώδεκα δρόμων ἘΕΉΤΥ  Ηγ.3ἘῈ Ημπι.38 ΑἸ, --ς δωδεχ᾽ 
ἂν δρόμων ΤῊ, Βῦ,.3Ἐ (ιν 5 βο κι. ἀαὶ ργδοροβιοπομι ποὴ Ἰορσογιηΐ, 864 5αὉ- 

δυϊγθυαῃ!) [{ τέμενος τη88, ΑΙ, Κο.Ἐ (οαμι ὅολι.; αἱ. Ε' κατὰ τὸ) --ο ϑέμενος 
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᾿ λ δ 3 ᾿ ,ὔἷ κατέχλασε γὰρ ἐντέων σϑένος οὐδέν" ἀλλὼ κρέμαται, 
Ἐπ -“ 

ὁπόσω “χιεριωρᾶν 
ἕ “ 

τεχτόνων δαίδωλ᾽ ἄγων 
“ “ 

45 Κρισαιον λοῴον, 
"ὕ 5 ͵ Ι ἄμειψνεν ἐν κοιλόπεδοὸν νώπος :ο 

ϑεοῦ" τό σφ᾽ ἔχει κυπαρίσσινον 
3 Ὁ Αι [ ἤ μέλωϑρον ὠμφ᾽ ἀνδριάντι σχεδὸν, 

οοηΐ, Βῦ, --- πτάμενος Ηἰ. Οδοίθγαχα Ηπι.38, αἱ ποδαρκέων ροηἰγαχα δοοὶ- 
Ρἶδ, πο ἀοϑίαογαῦ ρα Ποἰρίατα, 564 ᾿ἰγυϊοὰ ἀπάδοϊῶ γ55. 90 οὐ 81 θχρ)οα 18 

οὔσϑῶ δα γέρας αἀάίϊίοθ 6556 ΟΧἰϑύϊτηδῦ; οΟ]]αίο Ο. ΧΙ], 5756, 
92 -χλασεν 1 [[Ὀὃὅ-μανται ΥΧΖες [88 χαιρ. ΧΖ -- χαρ. ἢ [} 

34 τεχτόνων δαιδάλματ᾽ ΟἸΠ68 Πη88. Εο.Ἐ Βά, Οχ. Ηγ. (Α]. δαιδάματ᾽) --- 

(χεριάρα) τέκτονος ἀγάλματ᾽ ὅπι. Βα. --- τεχτόνων δαίδαλ᾽ Ῥιν. Ηπι. (ςο]1ὰ- 

ἐἷ8δ Ηοῃι, 11. τ, 18. 19 οὐ Οἁ. τ, 227) Βο. Βῦ." (δαιδάλματα γαγίουῖβ γοοὶϑ 
Ἰη ογργοίδ ποτα 6586 Ηπη. υἱαϊῦ; Β6 ἢ), ποικίλματα) --- τεχτονια δαίδαλ᾽ Ητ,8 

(ΘοΠ]αῦο 1, Π], 81, αὖ χεριαρὰν ρ΄ο δβαθδίαηιίγο 510) --- τεχτόνι ἀγάλματ᾽ 
οοηΐ, Βρ.;: ϑοᾷ νἱάθ δὰ νβ8. 2 [| 8358 λείπει ἡ εἰς 6]. Εἰ [[κρισσ. 1Β || 
λόφον" Οἵ, αὦ Μεοίγ. {{{|Ό030 ἀμειψ᾽ ἐν κ, Βα. --- ἀμειψεν κ,. (ἐν οἴῃ.) ὦ Ηΐ. 
--- ἀμειψεν ἀν ΒΙ. ὅ1ω. Βο. (ἀν᾽) Ηπι.13 Βα, --- ἄμειψεν ἐν ΟἸΏΠ65 1η88. (6Χ- 
οορίο αὐ ΑἹ]. Βο. Οχ. Ηγ. Βῦ.Ἐ Ημ.3 -- ὅ6ῃ. οὐ ρῇ. Εἰ κατὰ τὸ --- οἷ, Κα 
ἔφερε οὐ εἰς [| 38-- 37 ναγῖθ Ἰῃ ογραῃραηίαγ: ροβὲ ἄγων οοχηπηαίθ ΟΒ} Βο.Ἐ 
-α ποη αἴθε, ΒΟΘΕΕῚΥΖ ΑἹ. Ηγ." Ηἰ. [ ροβὺ λόφον ρίεπθ [0.889 --- ποὴ 
αἴθε, ΒΟΠΕΒῪΥΖ, ΑΙ. Βο." --- οοτμμηαίθ Ηἰ.  ροβὺὲ ἀμειψεν αἰδύ, οοχαχηδίθ 

5. Β6. Ηγ.23Ἐ ---- ποῃ ἀϊδύ. 1611. τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ Βῦ,Ἐ 1] ρμοβϑὲ ϑεοὺ οοταηπιαίθ 
Βο. Βι." --- οοἷο ΕἾ:] δῖα, Οχ." Βῦ.Ἐ --- ρ]θηΐα8. Υ6]1, τη588, ΑἹ. Ορ. Βά. 

Ηγ.2Ὲ -- δηίθ ϑεοὺ οοἷο Ηἰ. | ὅ6}, δχἰβίϊιηο κρ. Δ. οὰπὶ ἄγων, κοιλ. ν, 
οαπα ἀμειψεν (1. 6. ἔδραμε ποη ἔφερε) οοηβοοία586, ἰάθηηαθ γο]αἶβ88 Ὁ 586, 
05 βθοιίιβ βιτη, οἰδὶ δϑὺ οὰσ χρισαίων λόφων ἀμ. ἐν χ. ν. ΘΟΠΙΠΠΡΘΓΘ τηϑ- 

115, Ηιη.3 ἱαηχίρ ἄγων ἐν νάπος. [ 31. τὸ σφ᾽ ΒΙΟΟΠΕ.ΕΟΊΕΡΟ ΒΒΌΤΥ. 
ΥΥΧ ΥΖα[ς]} Βο." Βᾶ. (Ηγ.) πὰ. Βὺ," --- τόσ᾽ ΑἹ. (πιοῖο βρμδιπηδίθ ορθ- 

ζ ! ᾽, 
ΓϑΎιτη Ὁ) - τόσσ᾽ ΒΓμα 515, ΟΧ," τηδ]6 -- β6ῃ. ὁπερ τὸ ὄχημα ΠΟμ γϑοΐθ 

, , 9 κ 4 . , , - . 

(υἰδὶ ἐπεὶ ῃγῸ οπερ ψοϊαῖ!); δύ... ααθτη 1518 [σαγγατα] “ σφ᾽ ῥΡῖῸ σφι δοοθρί!; 

ποη γθοίθ --- ΟΝῸ ΠΟ ἰἴρβαμι ἰθποῦ Ρρ. -- οἷ. Ρ (Δα τὸ) διὰ τοῦτο (ουτα 

Ηπι. ρτορύθτθδ΄.); 8]. ΕΡ (Δ σφ᾽) αὐτὸ τὸ ἅρμα 5. ἅρμα αὐτό --- 
καί σφ᾽ ΚΥ. --- τῷ σφ᾽ Βα. (ςαἱ ἄθο ἀϊοαία σοπεϊηθὺ οίς.); οἵ. ΒΒ, ΙΝ, 645 --- 
᾿ϑεοὺ δέ σφ᾽ Βα.2 --- “ ϑεοὺ τοί σφ᾽ (Βρᾳ.3) -- ᾿ ϑεοῦ τε σφ᾽ ΗΙ. {Πτπππᾳπο 
ΒΘ ΠΟ 115. γϑραρηδί, 584. πο αἰβρ!!οοὐ (ΗΠ. τι θ] 115. 650), οπὶ ργαθβουιμι χρισαίων 

λόφων ργοΡαγνοιῖβ. 038 σχεδὸν ουτῃ 544. οοηϊ, Ηἱ, (οοπίτα ΒΕΙΒΥ Ζ,7 εἰν αὖ 
νἱἀοίαυ, οομίγα 501.,) --- πραίτα ραᾶγία αἰϑύ, ΟΠ ΕῸ --- ΟΥ 46 Ποὺ ρ]θομδᾶβῃλο 
Ο.1, 14. Χ, ὅ2. ΧΠῚ, 108 οὐ 46 τέγεϊ κάϑεσσαν «α Ο. [, 89 
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Κρῆτες ὃν τοξοφόροι τέγεϊ Παρνασίῳ κάϑεσσαν, τοῦ μο- 
νόδροπον φυτόν. 55 

40 ἑκόντι τοίνυν πρέπει ᾽Αντ. β΄. 

νόῳ τὸν εὐεργέταν ὑπαντιάσαι. 
᾿Αλεξιβιάδα, σὲ δ᾽ ἠύκομοι φλέγοντι Χάριτες. θο 

μακάριος, ὃς ἔχεις 
καὶ πεδὰ μέγαν κάματον 

45. λόγων φερτάτων 

μναμήϊ᾽. ἐν τεσσαράκοντα γὰρ 6ς 

30 τέγει νοῦς, (46 Β τ. ἢ. --- ςέγει Ἐ'85) --- τέγεξ «ἢ ΑΙ. Βο.Ἐ --- ὕψει 
εἰ. Ὁ -- ὄρει ὅς. ἢ. [ητο]Πσα (οαπὶ 81. 5.12.) βαπηπλαπι τποη δ φαδδὶ ΒΟ] Υ αι 

δῖα οα]πηθη, ἴθ ααοα ἀρῆχονϊπέ βίδίθαια. [[-νασίῳ(ω) ΒΟΕΒΕΉΒΌαΓ ΑἹ. 
Βὸ." οαπὶ ὅ.ῃ. Β -- -νασσίῳ(ω) ΟΠΟΤΙΡΟΥΓΧ]Ζ (οαπι ὅοῃ. 6) Βο,Ἐ |} 
καϑέσσαντο, μονόδροπον φυτόν. ΒΗΕΕΘΡΟΞΥΧΖ ΑΙ. Βο." (ποι ἀΐκε. ΟΝ 
41.) Ηπν.18 Βρ. αποᾶ ἔξ, ἀοίδηαϊ! ρΡοΐεβε; οἵ, Βρ.2 δὰ Ῥ. [Π,60 --- χκαϑέσαν- 

το, μον. ΟΥ -- χαϑέσσαν᾽τὸ μον. 10} (νἱίοξε αὐ Ζ ν8. 46) --- χαϑέσσαντο, 

τὸ μὸν. (εὐ Θ᾽ οἱ μ.) Ρκα. --- κάϑεσσαν τῷ μον. ΜΙ. Β6. --- κάϑεσσαν ϑεῷ 

μον. Ἦπι.3 -- - κάϑεσσαν, τὸν μονόδροπον, φυτόν. Βῦ.13 Ὀϊ. Βα. (πα }15. πι8. 

δηΐθ ᾧ. ἱπίογραηρῦ) -- κάϑεσσαν, τὸν μονόδροπον φυτόν, (Ηπι.35) ΤῊ. Ηπι.( 
ὅν. --- χάϑεσσαν τοι μονόδροπον φυτόν. ἀν. --- κάϑεσσαν τοῦ μονοδρόπου 
φυτοῦ. ΚΥ. --- κάϑεσσαντο ξύλον μονόδροπον ἯΙϊ, Μροάϊα ἔοιτηα αδἰξαία ααϊ- 

ἄρτι (( Δ]]Πτὰ, ἴθ 126]. 809: ἱπ Τίδη. 233 αἴθ.) ἴῃ ἰα]θαβ, 50 ΟΡ ἰρϑιχῃ 

 ἀβαπὶ ὙΟ]ρΑΥΟΥΘ πὶ ἔΆο1]6. ΘΧΡΘΙΙΘΥΘ Ῥοίογαῦ στυϊοσθηι δοὔνατη. ῬᾺ πὸπ γαϊὶ 

αἴοοῖο ἀρ 880 ρΡοβυθγπηΐ. 564. ΘΧααίβι 8 οὐ υἱγδοῖαβ ἀθ ὔΙ χοστα πὸ ἴῃ 

ΟὈΪΙΘῺ ΠιΟηϊβ5, ΘοΥρβὶ τοῦ μι, Φ., ἷ, 6. Βαΐαδ5 (ἰρβῖι5 βαϊταβ ῬΦΥΠ 8851) ΡΙδη- 

ἰᾶπὶ 5'πρι!ατοη. 0. ΠΪΉΪ οοπῆγμηδηΐ ηἰδὶ μονόδροπον π6ο τηπ]ΐο Ρ]ὰ5. 6Χχ 

Ἰπθα 18 πιοὶβ ἀρρατοί. [| 4] -ἔτην ΟΟἱ --- ετηχότες (810) Βὶ --- ἔταν το]], (οἱ 
65) {{ ὑπ. ἀπ. Β {{| -ἰᾶσαι ΟΥ̓Κ [048 διΐο ὃς ποι ἀϊβί, νϑίζ, τηβ8. 
(οχοθρίο 85) --- αἰδβέ. [τθος.] ΑἹ. Βο. ἢ (οαμπι ὅ. ἢ. ααἱ τυγχάνεις ΒΌΡΡ 6) ἢ 

44 πεδὰ ΟἹ ΟΠΘΕ Η ΠΡΟΒΤΥ. (8π..) Οχ.Σ -- μετὰ [Β]06ΕΕῚ ΟΡ 58 
ὈΥΡΙΥΠΧΓΥΤΥ Ζα[ο]6 ΑΙ. ΒΟ." [|| 46. μναμηϊ΄. Βῦ. Ηπι.3:Ἐ -- μναμήϊα. Ὃ 
Η51 -- μνημηΐα. ΕἘΕῊΙ (Τ' μνημήιαι:) --- βοῃ.. μνημεῖα --- μναμεῖ᾽, Βρ.ἷ 
Ηι. --- μνημήζαον Οὐ (βἰο) --- μνημήϊζον. ΒΡΟΕΒῸ --- μναμηΐον ΟἸΟΙΥΓΥΥΧΥ) 
ΥΖαϊο]6 ΑΙ. ἢο.Ἐ Αν. -- μναμῇον Ηπι.; Βρᾳ.5 --- μναμεῖα. [ Ηπ).8 8». 

ἘΤΊΒΙο βου ρύαγτα ΠΟ ΘΧΡγοβδα Υἱαπι σθηθγαν: οἵ, οἰἶαπὶ γ8, 22 οἵ 46 ἡ Ῥτὸ 

α ὅοῃ, οι, Ρ. ΧΧΙΙ [|| τετράχονϊτα γὰρ α (Μοβομορα!! οπιοηάαῖϊο ἸηΓο]ἸχῚ 
τεσσαράκοντα γὰρ | τὰ γὰρ ΖΦ (Οἵ νβ8. 39) ἴῃ ϑ.ὴ. 6 (εἰ {3) εβὲ μὴ (48), 

ΠΟ μ᾽ (40); οτηίϊββιιτα οϑὲ ἤος οοϊητηα ἴῃ Β ἢο. 



ΡΥΤΗΒΑ Ύ; 218 

πετόντεσσιν ἁνιόχιοις ὅλον 
δίφρον κομίξαις ἀταρβεῖ φρενί, 
ἥλθες ἤδὴ Διβύας πεδίον ἐξ ἀγαϑέων ἀέϑλων καὶ πα-- 

τρωΐαν πόλιν. 7ο 

͵ 
-.- Κ΄. 

ἦ Ε Ἵ δ ΟὟ ᾿ 3 ἈΝ ἡ ΤᾺ 

50 πόνων δ᾽ οὐ τις ὠπόκλαρος ἐστιν οὐτ᾽ εσεται" 
ε 7 4“ ὦ ᾿ “ δὴ Ἁ ᾿ Α 

ὃ Βαττου δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβος ἐμπαν τὰ καὶ τὰ 
,ὔ 

νέμων, 
͵ , “ὕ ἤ 

πύργος ἄστεος ὀμμὼ τε φαεννότωτον 75 
7 -»ο᾿ 7 ΄ 

ξένοισι. κεῖνον γε καὶ βαρύκομποι 
, Α 7ὕ 7 

λέοντες περὶ δείματι φύγον, 

47] πετόντ. [Β] ΟΓΡ]Ο ΒΕ 5[ΤΊῸ α[6] ΑΙ. Βο.Ἐ --- πεντόντ᾽ ἘΕΕῊΙ 
-- πεπόντ, Ὗ -- πεντότ. Β,ιΧΥΖ -- πετρότ. 6 -- 8]. α συνοῦσιν ἡ 

πεσοῦσιν --- ΟἹ. ΒΕ Ζ πεσοῦσι[ν] [| -εσσιν] -εἐσσ Ὗ --- εσιν ἯΙ [} 
ἅν. ἀϊὰν. Τ - ἀν. 1705 [|| -χοις ΒΟΕΒΕΘΙΡΟΗΒΌαοο Μι. ὅπ. - 
χοισιν ΟΥ̓ΧΥΖ ΑΙ. Βο.Ἐ 5. Βα, {|| - 48 -ξαις ΒΟδΟ[ΡῬΊ᾽ΥΥΝ Βε." --- ξας 

ΟΡ ΘΕ ΟΉΠΙΡΟΒΒΤΌΧΥΥ Ζαςο ΑΙ. ΒΟ.» [|| ἀταρβεῖ φρενέ οὔτ 866, 
ἱασηραηῦ Ζ οὐ Ηγ.3Ἐ -- 5᾽η6 αἰ8. ΕἸ Ηγ.: Β6. --- οὕτὰ απίθς. ΒΟΠΕΟΞΥ͂ 
ΑΙ. Βο.β Βό, Ηπι, 3: (σαπὶ 50 .} {|ωδχύτ, Θχρ!. ΟὉ [498 ἤλϑεν ΡΟΉ ΒΚ 
ΤῸ (οὐϊξουίαπη ππϊ5. ΤΌΠΟ 5. ΠΙΡΥΟΥ ΤῺ) --- ἤλϑες [Β]ΙΠΕΕΘΗΙΒΡΥΓΧῚΥ Ζαίο] 

6. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαμὰ ὅ6ἢ, οἔΐαιῃ ἴὼ Ὁ) |} ἄγαϑέξων ΒΟΙΡΒΙ (οΥΠΠΣΣ 71. ὟΝ. 

ΥἹ, 35, πὐοαπθ Ιοοο ἀ6 Ῥυ ΠΙ5; ὅ6}. ἐνδοξοτάτων ἰάθπι γο]αΐν, ἔθγθ αὐ 568. 
Ν, ΥἹ ἀγαϑέᾳ τοᾶα!ε ϑαυμασίᾳ) --- ἀγαϑὼν ΒΗΕΕΟΗ ΚἡΠΊΡΩΒΒΒΤΟ (οχ 
Τ σϑῶν γοϊαίαπη 680) --- ἀγαυῶν ΥΧΥΥΖ τπαῖο --- ἀγλαὼν α[6]6 ΑἹ. Βο.Ἐ 
Ἐπηοηδεαίο Μοβοπορα θα ποη ἱπάοοία απ!άθτῃ, 564 ἰδῖαθη [8188 οϑί, Ἀἷεϑλα; 

οοτέατηϊπᾷ, Ρίπᾶλτο βαπὺ κύδιμα, ἔνδοξα, ἱερά, ἔσχατα, ὑψηλότατα, μεγάλα, 

οἴϊαπι νιχαφόρα οὐ χρυσοστέφανα; 568 ποῃ ἀγλαὰ, ἴ, 6. ΘοΥ 568, δἰδὶ Ποὺ 

ΡΟΥ ΒΥ ΠΘΟΘΟΟΉΘΩ (ΡΥΟΡΊΘΥ ΘΟΥΟΠ ΥΙΠῚ ΒΡ] ΘΠ ἀογθυα) Υἱ οὔ ου 18. αὐ! θαϊαν Ν. ΧΙ, 

20, ΠΙπα ὑπηιΐδιπι Γαϊδβοῦ. [ πατρώαν (πατρῶαν) ΟἸλΠ68 νοῦ. Βο.ἢ --- ἜΠΥἪ 

ΑΙ. Μυ.Ὲ Βά, -- πατρωΐαν α[6]6 (Μο5ο}.) ὅπι. Οχ. ἢ Αρυᾶ Β6ῃ. ργὸ ᾿ἐπί- 
δοξον βοιῖρα ἐπιχώριον. [50 πόνον α {{ ἔστι Ὁ --- ἐστι Υ --- ἐστ Τ' 
ἔσεται ἩΤΥ͂ ἡ αὖ ΑΙ. Βο." --- ἔσσεται ΒΟ ΕΕΟΡΟΘΈΉΒΒΤΟΥ Ὁ ΧΥΖ γιάς δα 
Μοίν. [{5] ἔμπαν τὰ ΒΙΘΕ: ΕΟΉΠΡΟΒΒΤΙΤΙΓΨΙῪΥ Βο; Βῦ." (οαπι 56}. 
ΒΘΌΥ͂ Πο. --- Ἰ ἐμπὰν τὰ --- ἔμπαντα ΤΙ ΠΥ). ἔμπας τὰ ἘΠ ΒΧΙΥ] 
ΥΖα[ο]6 ΑἹ. Ηο. {|| 52 τε οἵη. ΡΟ ΒΩ --- μαῦθηῦ γ6}1. (οὕαπι {ΤΊ} |]} 
φαενότ, 1 || 58 ξείν, ΒΡΕΕΟΗΙΡΟΒΒΘΤΌΟΥΖ --- εἕν. ΧΎα[ο]6 ΑΙ. Βο. 
τεοῖθ [Ϊἐὀ ὅ4 δείγματι Ὁ [| φύγον α[6]6 (Μοξοπορ.) ὅπι. (σαπὶ ὅΘἢ. Υ εἴ. 
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55 γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίαν" 

ὃ δ᾽ ἀρχωγέτας ἔδωκ᾽ ᾿Απόλλων 8ο 
ϑῆρας αἰνῷ φόβῳ, 

ὄφρα μὴ ταμίᾳ Κυράνας ἀτελὴς γένοιτο μαντεύμασιν. 

ὁ καὶ βαρειᾶν νόσων Στρ. γ΄. ὃ 
6. ἀκέσματ᾽ ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ νέμει, 

πόρεν. τε κίϑαριν, δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἂν ἐϑέλῃ, 
ἀπόλεμον ἀγαγὼν 

ἐς πραπίδως εὐνομίην, 90 
μυχόν τ᾽ ἀμφέπει 

ὅς μαντήϊον" τῷ Λακεδαίμονι 
ἐν Ἄργει τε καὶ ξζαϑέᾳ Πύλῳ 

- 

ἔφυγον) --- φεύγον  --- φεύγων Τ --- φεῦγον [ΒΙΠΕΒΟΗΙΦΗΒΒΥΧΥΖ 
[τ6}1.. νοὐ,1 ΑἹ, Βο.Ἔ 

55 γλῶτταν [Β ἢ παι οΥγο40] Ηο." --- γλῶσσαν [Β,1393]Π ΕΟ ΗΠΡΟΉΒΒ 
ΤΥ ΧΥΥ Ζαοο ΑἹ. ο;138. Β6, Βῦ, Ηπι.} Ἐ Οἵ, Ο, ὙΙΠ, 69. {{ σφισιν 
ἘΕῚΒ,11 Βο; ὕὉ0,238. {{ ἀπένεικεν] ἐπένεικεν 17,28 -- ἀπένειμεν ἢ --- 56ῃ. 
διεκόμισε {} δ0 ἔδωκ᾽ ΒΙΘΕΒΟΙΠΙΡΩΒΒΤΟΌΥ ὙΧΥΥΖ ὅ1η. Ἐς -- ἕως ([οδύθ 
Κι.) ϑῖνΘ ἔωσ᾽ ((οβέ6 Ε6.) Ἡ, --- δῶκεν α[6]6 (Μοβ6}.) ΑΙ. Βο: ᾿ “Ἵ ϑηρ- 
σὶν αἰνὸν φόβον εν [88 μὴ. ταμία] μὴ τα τὼ μία Τ' --- μὴ τῶ ταμία 
ῬΩΗ --- μὴ τω ταμία Κ᾽. -- μὴ τῷ ταμίᾳ 8 (οτἠθοτί απο Ἠαΐὰαβ σΘΠΘΥ18) --- 
5]. ΗΖ Δ] οτυταααθ τῷ (μἴπο ἹΠπα νἱατ) [0.59 δ᾽ οὐιποβ [| 60 ἄνδρεσι Ι 
Χ || 6] πόρε Β. --- πόρεν ΒΕ ΙΤΌΥΧΖαο)] ΑΙ. Βο:Ἐ -- πόρε ῬΩΒ 
55 {{ωθ8 εὐνομίην ΟΕ ΒΚ. Ηο. Βτι. ΜΥ. (τθοία; οἵ, 46. 68. 16) --- εὐνομίαν 
ΒΙΘΕΒΊΘΟΗΙΠΙ ΤΟΥ ΧΊΥ Ζα[ε]6 ΑἹ. Ορ. δι." Ι θ5 μαντήζον. τῷ(ὦ) καὶ 
λακ. ΒΡΕΙΟ. βίο. (οπιπο8 Τη88,} ΑἸ. ο.Ἐ Οχ, Ηγ, --- μαντήϊον: τῷ κε λακ, 
ὅ1η. --- μαντήϊον᾽ τῷ λαχκ. Ῥν. Βο, Ημι.13 Βὺ." --- μαντεῖον" [τῷ καὶ λακ. 
Ηπι.3 ὅν. Βρ.3 (μαντῇον Βρ.3) --- μαντεῖον" τῷ λακ. Βρ.1 Ηἰ, Εχ 86ἢ. ποθὴ 
᾿αιθῦ, τὐὐλαπὶ χαὶ ἀρηοβοαῦ ἤθοηθ, ΜΙΗΪ καὶ φὰ 86. παι ἱποουη 1) 68 
8]. ἰπ ἰοχύμπη ὙΘηΐββο υἱάθίιν αὖ τῷ γ8, ὅϑ, ἐς γ5. 72 δὲ βᾶθρθ ραγεϊοιιϊδα 
Αἰϊδο; Βἰοββὰ ΥΘΙῸ 6 ὅ6ῃ, (αιπθῖριιο) τδ]θ ϑπρϑιοαιο Πιιχῖββο; πᾶπὰ ὅοῃ, γρι- 
15 ᾧ τῷ χρησμῷ καὶ τοὺς ἡρακλεέδας καὶ τοὺς αἰγιμιοῦ παῖδας οἷο, ἀπ 8 
Ρατίθβ σο] ΠΟΥ Τὰ ἔπι|856 ἀϊοῖι (οὗ. δα Ῥ, 1, 606); Βἰπο δὲ... δὲ. {{- λακεδαέμον᾽ 
Ῥν. Β6. πιδ]6 Ϊ δῦ ἐν ἄργει τε (τὲ) καὶ Β.ΠΕ.. ΒΟΙΠΡΟΕΒΒΤΙας Πιι. 
Βύ,» --- ἕν (ἐν) τ᾽ ἄργει καὶ ὙΠΜΊΧΙΥΥΖ ΑΙ. Ηο.Ἐ (259 τεῦ) --- ἔν τ ἀρ- 
γεῖ χαὶ Οχ, ΗΥ, --- ἔν τε καὶ ἄργει Ῥυν. 0. πιὰ]θ 
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“ 3 ἘΞ - ε )ὔ 

ἔνασσεν ἀλκαεντῶς Ηρακλέος 95 
5 3 » ᾿ ἄς ͵ ὩΣ Ν ! 

ἐκγόνους, Αἰγιμιοῦ τε. τὸ δ᾽ ἐμὸν γαρύεται ὦπο Σπὰρ- 
ΕῚ ͵ 

τας ἐπήρωτον κλέος. 

ὅϑεν γεγεννωμένοι Ἄντ. ν΄. 

70 ἵκοντο Θήρανδε φῶτες Αἰγείδαι, 1οο 

ἐμοὶ πατέρες, οὐ ϑεῶν ἄτερ᾽ ἀλλὰ μοϊρώ τις ὥγεν 

67 ἔννασεν ὈΙΤῸ --- ἔννασσεν α [} ἀλχάεντας Βο.3 --- ἀλκᾶντας [Β] 

ΒΕΓ ΤΊΟΥΤΧῚΣ ᾿Ζεοαιο]6 ΑΙ. Βο." (Ζνο ἀλκᾶτας ΑἹ. ἀλχὰν τὰς) --- ἀλκάντας 

ὈΘΉΠΡΕ --- ἀλκάτας Ο55. [{ -χλέους Πὶ [| θ8 οοπηπια ροβύ ἐχγόνους (86- 

ἸΙοΐατη ὦ ἬΠ τΘροϑαὶ οὐαὶ ΒΌ15Ζ [4].] ΑἹ. Βο. Μιάθ ϑοῃ. οἱ δᾶ Ῥ. 1, 

θ0ὅ [{μίέου ΒΕΡΘΗΣ --- μιοὺ ΠΕΡΟΙΖ [τ6]],] ΑἹ]. Βο." --- μίοῦ (56Ὰ. Βο,). 
Οἱ. Ρ.1,64 [|{ γαρύετ᾽ ΒΙΡΙΕ, ΕῊἩΠΥΥΥΧΥΥΖ ΑἹ. ρ. Βυια δι, Βά. (γα- 
ρύεται Υ,Χ, οὐτπὰ 560}. καυχᾶται εἶναι οὐ οαπὶ 6]. 1" κηρύττεται) --- γάρυετ᾽ 

Ό -- γαρύατ᾽ α, (1 ἰοχία ὭΣ -- γαρύεντ᾽ ῬΩ. ἈΒ5Τ (Ρ οὐχὶ 9]. λέ- 
γουσι; ὃ οατα 6]. καυχᾶται) Με. Βο; -- γαρύοιτ᾽ α[6]6 (Δίοβομορ.) 511, Οχ. 
Ῥυ. --- γάρύεν τ΄ Βο; ΒΥ. -- , γαρυεν ἘΗΙΥ: (το γαρύειν τὸν) ντς ογαν 

ρυέν τ᾽ ὁοηϊ. ΗΥ, (οὺ ργϑραϊχίί, 55. ΑΡΟ]]ο ἢ) --- γαρύοντ᾽ (ϑ1.) Β6. Ηπι.᾽28 

Βὺ." ΗΙ, --- ,γαρύειν (Ηπι.4 ἴῃ Δοί. δαχ. ΥἹ, 221 54.) 5.ν.329 -- ,γαρύεν] Βρ.3 
(ἰαπὶ ῬΡ. .»1θιιπ οδῦ, ΒΟΠΔΙΘ “5). ΒΟ. 051 γαρύεται, ΒΟ] ΟΠ ἃγ515 (οἵ, δά νϑ5. 2) 

αὔδθ τηθὶβ ΔῈ 118 ἢ, 1, Βα υ ββίτηθ βοηδῦ, Εὐγΐαββθ ὑδιηθῃ ἰΠΒΟ]ΘΠΓΟΥ δα α 

[ογτηὰ αἰαϊθούοα ἰαἰθῦ, Ἰυθαγ ΒΟη τη απδ ᾿ἱπνθηία γαρύοιτ᾽ (οογθρῖθ ἃ ὅτ, 46- 

[δπϑιιπι, 8564. ΒΕΘΟ.}}5 δηΐ6 οσοαραύθτῃ ἃ ΜΟΒ61..) οὖ γαρύοντ᾽ (οπῖπ5 Ἰά6πι ὅπ. 
ΡΥΪπιαβ. διιοίου ΘΧΘΕ 10) ταϊπἰπιθ οοπίθιηποπᾶα, 6 Ὑϑοθημουϊθαβ, αἀνογβδηίαν 

ὅοι, 6]. Ὠ58.). δανγουβαύαν ΘΟΠΟΙΠ ὨἰΐαΒ. γϑυθούαιπ, Εὖ ααἷθ ΠΘΥΟΪΘ τ΄ α]τῸ ἰηῇ- 

αἰτῖγο δααϊθαμη. 6556. 5101 ρϑυβαδαθοι ἡ (Οπίτα, Ιθοῦο ἀπογαηδηι γαρύεντ᾽ Θ 

βίρῃο ΡΟ ΟΠἾ8., πηδ]6 ροϑύ θ᾽ βίο ποτὶ ἱπγυθοίδμι ΒΥ} 086 ετ᾽ ἱπηροβὶίο, [Ὁ- 

ΟἰΠὰ5. ΘΧρ]ἰοαίαν, Οὐ, ἄθγα, ὅ0ῃ. ρ, ΧΧΠΙ. [0 Σπαρτὼν Ηοκ. []| οχίγ. 
σομημηδίθ ἀἰδϑύ, τη. Βρ. ὅν. --τ πο αἰβύ. ΒΟΥ --- ρίοπθ ΒΗ ΕῚΒΖ [4].] 
ΑἹ, Βο,' Βά. --- 6ο]ο δι. Ηΐ, [| 68 γεγεναμ. 0.52. ΑΙ. Βο.Ἐ --- γεγ.. 
.ἀμένοι Ὁ --- γεγενναμένοι ΕἸ 51Τα [τ6]1.] δ1ι.Ἐ (οαπα 50},) --- κε- 

κοιναμένοι Ηπη.4 ὅνν.3 3 10 ἥκοντο Τ' [[ϑῆραν δὲ ΕΠ --- ϑήραν δὲ ΟΤΖ 
ϑήραν. δὲ 556. [|{{- δῃίθ φῶτες ἀϊδιίηρσαμπηι Ηπι.2 Βρ.1 ὅ.ν.1 (α φ. αὖγ. 

ΟΠ ΟἸΠῚ ἵκοντο 564. ΟΠ γαρύοντ᾽ οοηδοοϊ θέα", οοηΐγα ὅ0ῃ. δοίογιψαύθση οἱ 

Ἰη88. ΘΟΏΒΘΗΒΙΙΠ) --- φῶτες 50] πὶ ΟἸπὶ ργϑθοθ θη θα5. ἱπηρὶῦ Τ' ππα 6 [{αἐ- 
γεῖδαι α[6] ΑΙ. ϑὅια. Οχ.Ἐ -- αἰγίδαι Ι --- αἰγεῖδαι γ6}1. γοίί. Ἐο. (αἰγεῖδ᾽ 

Ἐ, -- αἰγεῖδαι δ᾽ 6,0, " Ἴ1 ἀγεν ΒΡΟΙ Τα δΙὴ, Οχ." --- ἀγέν ΑΙ. --- 
ἄγεν ΠΡ ΧΖ. Βο. ὃ ΞΞ ἄγε ΟΘΘ ΔΙ: ...--Ξ- ἀγ᾽ ἐν (ἀγ᾽ ἐς) ΜΙ. Οἵ, 

"91 
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πολύϑυτον ἔρανον. 
ΝΜ 3 ͵ 
ἔνθεν ἀναδεξάμενοι, 

[Απολλον, τεῷ, τος 

75. Καρνήϊ᾽, ἐν δαιτὶ σεβίζομεν 

12 πολύϑυτον ἐς ἔρανον [Β]Β ΕΘΉΗΠΙΡΟΕΞΒΤΌΥΧΥΖ ΑΙ. Βο.Ἐ Βὰ. 
Ρπ. -- πολύϑυτον ἔρανον Ἐξαε (ΜοΞοἢ.) ΜΙ. (Ηγ.) Βο. Ηπι, Βῦ." --- πολυ- 

ϑυτον ἐς ἔραν ὅπ|. ---- Ρ. ἢ. 6. --- αἱ. α εἰς τὴν πολύκοινον ϑυσίαν εἰς ϑήραν. 
ἘΧΡΠσαυοσπηῦ ἰριταγ (απο οἱ. ἐς ἴῃ ἰοχέσση ἄθίαρβα οομῆττηδῦ) ἤπης δοου- 

βδναπι Υ οἴδτθβ, αποιηδατηοάπμπι χρισαῖον λόφον ἄγων γ8. 85, εἰ εἰς οὐ αὐτούς 

Βδααϊθηΐοβ. ὙΙδοίασ Ἡπΐπ8 ΟΔΥΤΉΪΠΙ8 ᾿ηθοΪ]θ πὶ ἀθοθῦθ βίγαιοίασα οἰαβτηοαϊὶ 

δυάδοϊοῦ (απᾶ6 γουθοσαμὶ ἐλϑεῖν, ἱκέσθαι, μολεῖν, καταδραμεῖν, καταβαίνειν 
[Νι ΠΙ, 25], προσέρπειν [0,, ΥἹ, 895] δογατηχιθ ᾿πΕΥ ΔΉ Β᾽ΓΙΥ ΟΥ̓ Τὴ ΟὈΠῚ 

ΔΟσΠΒΔΕΙΥΟ ἸΟΟΙ οομϊαποίογασῃ ΠΟΘ η8ηὶ ΔΙ] πδηΐο Θχ θα); ποαπ8 ΔἸΙΓΟΥ 

ἔς, 56 μαδεὲ γυβ. 10 τεὰν ἑστίαν, ἰ. 6. εἰς τ, ἑ, Ὑογαχα 5ὶ πολ. ἔρ. ὩΟῚ ἈΘΠΙΘῺ 

εβϑῇ απο ἀποϊξαγ, 564 δοῖο δᾶ απδπὶ γ6] ροίϊιβ Ιου 5 4πὸ ἀποὶζπι ἈΡΊΏΘΩ : 

ἃ 8ὶ ἰβ Ιοοιβ ΤΙ Πθτἃ δβῦ: ἔνϑεν 5011 τϑοϊΐομθ δὰ ργοχίπια τϑἔθυξαν, οτηηϊα- 

απ ορἕμηθ ρῬυορυθαϊπηΐαγ, τηοᾶο πο σεβίζομεν 6 ΤΉΘΌΒΗΙΒ ΟἌΥΠ ΙΒ ἈοοΙρΙΆ8. 

Πμοφαϊίαγ ροθία ἄρ Οὐσθηδῖοο ἔδβίο, πὸ Ουγθηδθ ρἱοτῖα οὶ θργαΐαγ, αἱ νβ. 29 ; 

ἴρΡ86. ΡΥΆΘΒΘΏ5, Ραΐο, ᾿ΠΓΘΥ πΘΠΠ]65: απὰ86 οἴἴδτη Βρ.3 ΟΡ Ϊο δϑὲ (ςο!δίο (δ]- 

ἔπι. ἰπ ἀρ. 71) δ πῖθᾶ οἱϊπὶ ργοϊαία ἴῃ Ρί. Ὁ. 16858ᾳ. Θιίθπι Ἰοσαμῃ νἱᾶθ δὲ 

Βα. Αη. Υ͂, 1785. (Οοπβέσιοεῖο Πα δοοαβδήνοσιμ χρισ. λόφ. δὲ πολ. ἔρ. τηϊπὰ5 
ἄμτα νἱάουὶ ροββὶξ, βὶ ποὴ βοίπτῃ ἡγεῖσϑαι 5οἃ οἴἴδτα ἄγειν (οἵ, Ρ. Π, 17) ἃ Ῥοϑεῖβ 
ῬΟΙΒΔΘΡΟ 5η6 δᾶβϑιι ροηὶ τοραίαυθυῖϊβ. ϑ΄η βθοιβ υὙἱἀθ ϊταγ, τοὶ ἐς ϑηραν γοὶ 

ἐς ϑήραν τε καὶ κυρήνην τηθπίθ δἀδοηάαππι οτῖέ, Ῥγοὰΐξ σεβέζομεν δὰϊ ἀθ Ογτο- 
ἡδοῖὶβ δὰ ἀα ΤΉΘΡαΠΐ5 ἱπέρ]οχ οτῖβ. [] πολ, ἔρ. οὰπὶ δηΐθοθαᾷ, οοηϊ. ΒΗ ΕῸ 
ΙΟΒΥΖ [τ6}1} ΑἸ. Βο.Ἐ (ἰπ πο ἀϊδβίέ, β!θπθ πη88. Δ]. Βο." 81. Ανν. (Θὰπὶ 
0 Π.); οο010 Βῦ. ΤῊ. Βᾳ.; οοτμτηδί Βᾷ, Ἠπ.1385. Ὁ]. 5ὅ.5,1) --- πραγ Ῥαγίθ 
αἶβι, ἘΠ (15 οοᾶθχ βϑδρίτπβ ἱπίθυρα ΠΟ ΟΠ πὰ ΟΥΩΪ ΕΠ) --τ οαπὶ 844. οοηϊ, Ἦν. 

Βε. Ηιη.6 8...38 Ηες, (Βσ.3) (ποθὴ αββοηδθηΐο ϑοῃ, ΠΤ] οἷς, [οπι. ἰπ Β[], 
πᾶτη ἰ8, φυϊᾷ δα ἀναδεξάμενοι Ξυθαπαϊοπάπμ βἰξ, μδογοῦ) [Ο 13 - μέναν Ηπι.5 
ϑνν.338. (οοπέγα π|88. εὐ ὅ. ἢ. οἰδβὶ βϑιϊβ ἱῃριθῃ]οβοὺ -ὃ- μενοι, σ᾽ (Βᾳ.3) {{|14 τεᾷ 
(ἃ, δι ΤΌ) ΒΡΕΕΟΠΡΟΕΒΤΟΥΎΧΥ (ουπι 856}.) Βδ,.Ἐ πη. 4 Βᾳ.13 ὅν..58 

--- τέ᾿ Ζῥ"ο (φιϊὰ Ζας Παθποτῖξ ἢ. 1.) --- τεὰ ΞΧΥ α[6]6 ΑἹ. Βο.»" Ηπι.138 8'.».1 
Εἰ. (Μοβο" οΡ.) πιαῖὶθ. Ὀπάπμηι ᾿ἱηνθητβίατη νὙαϊσαίατη (απᾶθ ὃχ ΑἹ. δΒαχ1) 

ΘΧΡΟ ββθηΐ, βὶ θαπὶ ἰΠΓΘΥΡΟΪΔΈΟΙΪΒ 6886. ΠΟΥ Ιββθηΐ; πδηὶ ΟΧΎ πὸπ ΠΠΡοτΐ βαπὶ 

ἈΡ ἰηΐοοομπθ, ΨοοδΥὶ ἴῃ Τη58. ἃ το ααᾶ ογϑύϊοπθ ποι βοϊθηΐ αἰβιπηρὶ. 

15 καρνεῖ᾽ ἐν δαιτὲ ΒΔ ΕΕΘΗΠΡΟΈΒΒΌΥ ΥΧΥΥΖ Κο; Βς.᾽ Ηἰ. --- χαρ- 

νεί᾽ ἐν δαιτὶ, θΡρε --- χρανεῖ᾿ ἐν δαιτὶ Τ᾽ --- χκαρνεῖα, ἐν δαιτὲ αε]6 (Μο- 

ΒΟ ΟΡ.) --- καρνεῖ, ἐνδαι τὶ (58:6) 4], --- χκαρνεῖα ἐν δαιτὶ Ηο. Βγ. Μτ. ΒΕ. 
(βυχῖς Ηο. ἢ. 1. ὁχ 41.) --- καρνεῖα, ἐν δαιτὲ Ορ, δι. --α καρνεῖα [ ἐν δαιτὶ 
Ημπι.3 ὃν, --- καρνηϊ᾽ ἐν δαιτὶ Βῦ.1 Ηπι.3 (1. 6. χαρνηΐα) --- » χαρνήϊ᾽, ἐν 
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Κυράνας ἀγακχτιμέναν πόλιν" 

ἔχοντι τὰν χωλκοχώρμαι ξένοι 
Τρῶες ᾿Αντανορίδαι. σὺν Ἕ λένᾳ γὰρ μόλον, κωπνωϑθεῖ- 

σαν πώτραν ἐπεὶ εἶδον τιο 

"ὕ Α , δὴ , ’ ἐν Ἴλρει. τὸ δ᾽ ἐλώσιππον ἔθνος ἐνδυκέως Ἐπ. γ. 
δ ΕῚ , 

8ο δέχοντωι ϑυσίαισιν ἀνδρες οἰχινέοντές σῴε δωροφόροι, τι5 
5 “ εν 

τοὺς ᾿Αριστοτέλης ὥγωγε, ναυσὶ “)οαῖς 

δαιτὶ Βὸ.3 (,. 6. καρνήζε; οΟΠ]αίο Ῥ, ΥἹ, ὅ0 54.) ---- , καρνεῖε, [ἐν δαιτὲ Ητη,Ἅ 
5.ν..38 Βρ.2. Ἐρτορίς ππηῆς Ἰοοῦτ οομηβίϊαϊ: ΒΟ ΚΗ Ϊα 8; δοουβαίίνιιβ τεὰ 

καρνεῖω ΘΧ ἰῃίογροϊαὐίομθ τηθύγοα ργοίθούιβ οϑῦ; τεὰ ἰᾶτη δρυᾶ καρνεῖα βαρ 60- 

βαππι αἀπᾶπὶ τεῷ ἃρπᾶ δαιτὲ προθβϑαυίατη, αποα βη6 δἀαϊῥαγαθηΐο οἰ αβτηο 

ΒΓΏΠΟΡΟΙΘ ἔτσοῖ, Ερίοαθ ἴουτηδθ ἢ αἰ ΘδΙΤΉΪΩΪ ργορτῖαθ, [0 σεβέζομεν, 
Ημ,.133 8ὅ...1 (πῃ. νϑῦθα κυρ. ἀγ. π. οὕτῃ ἄγεν ἔρανον οοῃ!πηχογαῖ, ἱ, 6. εἰς 
χυρήνην, αὖ ἰηξογίοοία γοῖθα ἔνϑεν.., σεβέζομεν αα ὙΠΟΌΔΠΟ5 βρθοίαγθηί, (αἱ 
ταῦοηὶ οὐ ὅ'οῃ, οὐβίαην, οὐ ἀλλά.) --- σέβιζον ἀν᾽ Βα. --- σεβιζέμεν Ῥν, Ηπ). 4 
5..23. Τηροηΐοβο; 868 δάνρυβιιβ 50ῃ, οἵ τηδ8, οὐ δαιηοάστῃ ἰπχαίἂ βίγαοίαγδ: 

αὐ ατῦ8 Ονγθηδῖοα ἔθδύππι Ῥυϑοοϊαγιπι βδογούαχα ἰηοθ (ἃὰ ΤΉ ΘΓ) τϑοϊρογοῦ 

(ἀναδεξαμέναν) οὐ ἴῃ ἔπι ΘΟΥ,Ιββαομθ, ὁ ΟἝΥπ66. ΑΡΟ]]ο, οοἰθργαγοῦ ’ (Ηπι.4) 
ΠΘΟ. 51η6 ἰπηοτο, Μοίαο υὖ σεβίζω ἔρανον ῬΙπάαγίοθ, ἀϊοίαπι 50; 5604 δΒοῖο 
Πα] πγα πθο δααιθογθηι π60 Ἰθοίογθτη ροὐτβ88. ἀπίῃ σεβίέζω χυρήνην 8. κυρήνας 

πόλιν οοπίπηροτοῖ,. [|0ἠήὴΤούπμη Ἰοσιτα ἔ. ἴα ᾿πίθ!]οχὶ 56ῃ. Β (01 ποη 16- 
Θαμίαν σοῖρῶ Ρ. 984, 8 --᾿ ) Μρα ρἹογία ὅραχτα οὐαπᾶδ, ἀπᾶ6 δῦ] Αθριᾶδθ 

τ οορσηδύϊ ΤΠθύᾶμι [οὐ ἀοίπαο Ουὐγθηδ8)] Οοσαραυθύπηῦ; ΠΟ 51η6 ἀθογυτη 

γοϊαηίαίο [᾿ππούϊοατη ΗθΥδΟ11418] ; οὐθπΐτη ἑαύπτη [605, ΗΘΥδ01148.5] ἀαχογαὶ δα (ἐς) 

ΘΡαΪατ. βϑουιμ. [ΑΘρΊ δ ατὴ ρΥορο ΓΠΘΡ48]; ππᾶθ ροβίαπαιῃ [68 580 γ8} γ666- 

Ῥίμητ5. [ΡΥϑοϑθηΐθθ πη. Αθριᾶαθ ρϑη[1168, ᾿ηἴ6 1 α08 'Ρ56 Ῥορία 5660] (πᾶ, 

ΑΡΟΙΟ δγηθο, ἴῃ ΘΟΙἰβϑαύομθ ΟὙγθη 68. ΘΥΌΘ ΠῚ ΡΥ ΘΙ οδτητ5. 9. Ηοο 51 συ 1 

οϑύ (Πἰ 1} οηΐτη δἰῆντηο), νουρὶ5 ἀλλὰ μοῖρά τις ἀγεν Υορτοαϊναν ρορία Πᾶ- 

τα πο, ΟῚ ΡΤ ΟρΤραϊαγ. 

10 χυράνας τ᾿ (Β552 ὁοοη1.) {{ ἀγακλυμ. Ηοκ. [|0 - ἱμένα πόλις" Ηι. || 
18 ἀντην. 61 0.0.5, ΥΥΧΥΥΖ ας --- ἄντιν. Ζ16 --- ἀνταν. [Β]ΠΕ. ΕΗ 

ΠΡΊΘΒΒΒΤΌ ΑἹ. ΒΟ." || ἴδον [Β]]Ρο ΥΧΥ Ζα[ο]6 ΑΙ. Βο.Ἐ --- εἶδον ὉῈΠ 

ΘΗΙΔΟΡΟΉΒΘΤΙΙ [{ 19 ἀρει] ἄργει Ἡὶ [|ἴ δὲ λάσ, α {{ἐνδικέως Προ ἘΣ -- 
ἐνδικαίως ΤῊ {80 δέκονται ΒΕΙΕΎΓ[]α6 ΑΙ. Ηγ. Βε6. --- δέχονται Πα 
ΗΠΡΩΒΕΒΤΌΧΥΥΖ Βο." Βα." --- δέχοντο ὅτι. [ἐχν. ΡΟΒ ΒΚ Βο." -- 
οἶἰχν. ΒΟ ΕΕΟΗΠΤΌΥΥΧΥΥ Ζαοο ΑἹ. Ηγ. Βο. Ἦπι, Βῦ.Ἐ (οαπι 568.) [} 

-τές σφε] - τέσφε [)8974. ΤΊ] Ἶ ἄνδρας οἰχνέοντας σφι δωροφόρους Ηι. ΒΔ. (Θατη 

5.8.3). υϊραίαμπι. οοπβγτηδηῦ ὅ9η,132. [|| 8] τοὺς] τὰ Βὶ [{| ἤγαγε Β --- ἄγαγεν 
Β,ΤΙΖ -- ἀγαγε ΠΕΕῸῊΗ οεἰἴο. 
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ἁλὸς βαϑεῖαν κέλευϑον ἀνοίγων. 
’ »ϑ Ρ» ,7ὔ " 

χτίσεν δ᾽ ἄλσεα μείζονα ϑεῶν, 130 
, ͵ 

εὐθύτομον τε κατέϑηχεν ᾿Απολλωνίαις 
͵ Ι "-" 

ὃς ἀλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαῖς 
ἔμμεν ἱππόκροτον 

Ν ε΄, 37 δ 5 -" με , “ 
σκυρωτὰν ὃδόν, ἔνϑα πρυμνοῖς ἀγορᾶς ἔπι δίχα κεῖται 

ϑιανών. 125 

’ 5 -« 

μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα Στρ. δ΄. 
ἔναιεν, ἥρως δ᾽ ἔπειτα λαοσεβής. 
" ᾿ ι ͵ « ͵ “δ 

οο ἄτερϑε δὲ πρὸ δωμάτων ἕτεροι λωχιόντες ἀϊΐδαν 130 
’ εξ ἢ 

βασιλέες ἱεροὶ 

ἐντί: μεγάλαν δ᾽ ἀρετὰν 

898 χτίσε ἘΕΟΡΟΗΒΒΤΟ Βο. Ορ. 8ι.3Ὲ --- χτίσεν [Β]ΙΠΗΠΥ͂ΧΊΥΖα 

[ε]6 ΑἹ, Βτ.Ἐ Οχ." [|| δ᾽ νοῖξ, ΑἹ. Βο.Σ -- τ᾽ κε (Μοβοὶ.) --- ὑ. ἡ. Ἃ. {} 
ἄχ. Ὁ {84 εὐθύτομον Β.ΠΕ. ἘῸ. εἴς. (οπιηθβ πιβ8.) ΑἹ. Βο." Βα." (Ηπι. 
οοηΐετε 1. Υ, 232) --- εὐθύτονον ὅπι. (6, εὐθυτενῇ καὶ λείαν Παῦεὲ ἰπ Εο. 
[Β]. 5εἃ εὐθυτελη ἴῃ ὕ) -- εὐϑύτομα Βο; [|- κεν] -κε ΡΊΤΤΙ [| 85 οπιΐΞ- 

δι8 ἰπ 1 [ἰ ἀλεξεμβρ.] ἀλξιμβρ. ΕΕ5ς. || 8θ ἔμμεν [ΒΊΕΞᾺ [4].] Εο.Ἐ --- 
ἔμμεν ΘΟΙΟΒΌΥΧΖ [4].}}] ΑΙ. |υἱποκ. Τ {87 πρυμνῆς 1 [|| ἐπίδιχα 
[ΒΙΠΕΕΟΙΡΟ. ΒΒ ΤΊΌΥ͂ΧΖα ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἔπι δίχα ΒΪ. 85πι.. Ηγ. Βε." 
(οαπὶ ὅθἢ,., ὸπὲ νἱάθίασ). Ταθιΐο πὰπὶ τροΐθ αἰβιπηχουῖπε: Δ ΠΕ αἰββίτηὶ ΡΟΘ- 

ἴ88 πιοᾶο τρὶς τηοᾶο ἐστρίς, πιοᾶο δέχα τποᾶο διάνδιχα ἀϊοαπξ; ἔξ, δἰίδπι 
ποβίευ ἐπίδιχα ῥτὸ δίχα αἰχίῖε. Ὑ ΘΙ ]θτ Ἡ. 1. τεβρεχῖββοε 1,0, (Ρ δέῃ. 1, 621 54.) 
δ] διὰ τρίχα εἰ ἐπὶ τρὶς ἐγδοίδξ, ἀ88 Τοοθηογα οομηροβίία ἔξ. Πθγαυῖοβ δὰ 

ἐπίδιχα Ξουθοπππη ΟΟΙη που σης, Αἰΐϑηηθη ϑ0ῃ, ΠΟ οοηβίδί ἈΠ ΙσΟΥΘ, 

αἴτιπι ἔπι δίχα 8δῃ ἐπέίδιχα νϑγὰπὶ βἰὲ; Ἠδεγοῖ ἔξ. πἰγαπὶ ταὶ δίχα νεὶ ἐπέδιχα 

δὰ γῥτίοτα ([ἐπὶ] πρυμνοῖς ἀγορᾶς) τοίεγαξασ, πξ δχίγθπηαπι ἰθυτηϊπαπὶ ἴοτὶ 
δοοιγαίίαβ ἀδβουῖθαὶ (ἐπὶ τῷ διορίζοντι τὴν ἀγορὰν ἄκρῳ), δὴ δᾷἃ Βεαμεη8 κεῖ- 
ται, αὐ πΘΠΘΓΑΙΪα5 δοοϊρίαίυν (δίχα τῶν ἄλλων ἡρώων). ΠΙπᾶ ααϊάθπι δὰ ἐπί- 
διχα ουπὶ πρυμνοῖς ἀγορᾶς οοπἰπποίαπι), πος Δα ἔπι δίχα ταοβουτὶ ροΐεβέ, 488 
ορ᾽πῖο υἱάθίασ οββ Β5.32 [ἄδο ποὴ τϑροβαὶ νυϊσαίδη. [ 88 μετὰ ΑἹ. -- 
μετά Τ --- μέτα τοὶ]. [| 89 ἔναιεν νεῖί, Εο.Ἐ --- ἔνναιεν αΓ' ΑἸ]. (ΜοβοἈ.) 

οομίγα Ἠαΐπβ ΟΑΥΠΉΪ 5 ἰοροπὶ [90 ἄτερ δὲ 5 [[ 9] βασιλέες. ἱεροὲ ἐντί. κὶ 
(Μοβοι. ) ---- βασιλέες, ἱεροὶ ἐντί. Τὶ --- βασιλέες ἱεροὶ ἐντί. ΒΕ εἰς. --- 
Ῥ. ἢ. 6, ἢ 92 εἐ θ4 σεπίεῖνο μεγαλὰν δ᾽ ἀρετᾶν... ῥανθεισᾶν ὝΧΥ Βι. 
Μι. Κγ. 8ν.133 Βᾳ.3 (οὰπὶ ὅ.}.1) -- ἰἅ. (Ξοὰ μεγαλᾶν) Ζ --- ἰἅ. (βεἃ με- 
γάλαν) ΒΙΘΕΕΡΟ.ΒΒ5 (ἀρετῶν Β᾽ --- μεγάλου Ε),); οἵ. Βα. Θ΄, Ο.1, 145. 
-- κοη. οἱ δοουβ. μεγαλᾶν δ᾽ ἀρετᾶν... ῥανθείσᾶν Υ --- μεγάλαν δ᾽ ἀρε- 
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ἥ » 
δρόσῳ μαλϑακχᾷ 
ε »"ν ε [1 , 

ῥανθεῖσαν ὕμνων ὑπὸ χιεύμασιν 135 
- Α͂ 95 ἀκούοντί ποι χ,ϑονίᾳ φρενί, 

τᾶν... ῥανθεῖσαν (1.49 4.74.7. ὙΠ), -- “μεγαλὰν δ᾽ ἀρετᾶν. . βανθεῖσαν 

ΑἹ, --- μεγάλαν δ᾽ ἀρετᾶν ... ῥανθεῖσαν δο. --- δοοιυβδίϊγο πῶλον δ᾽ 

ἀρετάν(άν) ... ῥανθεῖσαν (!Ρ« τ Προ ]α[6]6 (Μοβο}.) Ορ. 85... ΤῊ, (οι Κ'0}.3) 
-- μεγαλὰ δ᾽ -ἀρέπα -...: ῥανθεῖσα Βῦ.12 ὯΙ. (μοη τροίο: ,, ἀθθορθαΐ υἱγρα!ὰ 

αἰβύίηριοτο ροϑὺ ἀρετὰ “(Ηπ).3) αὖ οββοὺ βθηϊθηθία βϑῃθ 818) --- μεγαλᾶν δ᾽ 

ἀρετὰν ... ῥανθεῖσι Ητη.3 Αν, (Ὁ]1.) --- μεγαλὰν δ᾽ ἀρετὰν... ῥάνϑεν Βᾳ.ἷ 
(.. 6. ῥάνθησαν) --- ἰ4, (6 ῥανϑὲν) ΗΓ. [{0 ρόϑε ἐντί δοιηπιαίθ, μοϑὲ χεύ- 
μασιν φῬίοπθ αἰβῦ, Βῦ.13 ὯΙ, (μοη τοί) --- ἱπυθυβὰ γαϊομθ (ρ]θη6 ροϑί ἐντί, 

ΟΠ αἰδί, ροϑβύ χευμασιν) τη88. ὅοῃ. οὐ σὙ6}1, δα, (η181 αποά Ὁ) πραΐγα ρᾶγίθ, 

Ζ εὐ ὅν.1238 Βρ.1 οοπιιηαία αὐγαα 6) 864. οομηπιὰ ροϑί χεύμασιν 680 ἴπ ΥΚ 

85]. Α]. Ρυ. Οχ. Ηγ.; ϑβιυβία!ογαηῦ ποὺ οοτημηα Βρ.2 Ηΐ, 

903 μαλϑακᾷ(α)] -ακῶ Τ --- ακαΐ 15. [[0ἠΆὉ94 κώμων 9ϑ᾽ ΒΗΕΒΕΘΗΙΠΠΙ 
ΡΟΒΒΒΤΟΌΥΓΥ Ὁ] Βο. Βι." Βα. Ημι.8 Βρ.12 --- κώμων (οπι. 9᾽) ΧΙῪ Ὁ]Υ 
Ζα[ο]6 (ΜΙ βομορ.) ΑἹ. Βῦ.13 Ηπι.2Ἐ ὃν. Ηἰ. --- κῶμον Θ᾽ Ορ.13 (οὰπι 

50.323) --- ὕμνον 9᾽, ὅωι. --- ὕμνων Θ᾽ Οχ. ΡΥ. ΗΥ. (ὁππι 86}. 2) 
- ὕμνων (οα. 9) Βο. [|0Ὄ ὑπὸ χεύμασιν [Β]ΕΡΌΠΥΧΥΖ Βο." Βῦ.13Ἐ 
ὑποχεύμασιν ΘΕ ΟΗΙΘΈΒΒΤ [676 ΑἸ. (Μοβομορ.) ὅι, Βᾶ. Οχ. Ρυ. Ηγ. 

Ηπι.1328 Αν, -- ὑπὸ χευμάτων 1, --- ὑποχεύμασίν τ᾿ Βδ6. (-σίν γ᾽ Ρπ.) 
|| 95 ἀκούοντί ποι οἴημθ8 πιβ8. Α]. Εο.Ἐ Ημπ.12 Αν. ΤῊ. Βρ.2 --- οἀκούοντί 

τοι Βὃ.13 ὉΙ, ὅνν.1328. -- ἀχκούοντί που Ηπηι.8 (οατα ὅθ, ἀπο; ἴῃ 1611, ὅσῃ. 

ὯῸΠ ΘΧΡΥΪπ δα ρᾶγέϊου]α) --- ἀκούοντί τε Βρ.1 --- ἀκούει κλέος ΗΓ. (οοπέτα 

Ββο, ααδο [κατ]άκουουσι δῖ8. π΄ ρᾶγ, Παρθοηῦ). Ἠδ τοι οἵ, δᾶ Ο, 1Π, 4; 56 

γἱἀθύαν ΟΟΠΒΟΠΒ.8 ΠΊ88, οὗ 50ἢ. πἰτοαιθ ἰοοοὺ βαθαθγθ, αὖ ποι ΙΠἀαγ ΟΠ ΡΤῸ 

που ἴιιϊδθ8 ογθάδιημβ, [ Οὑτὰ δηΐοθα Ημι.3 ἄθ τηρίτο, Βρ.2 48 σοῃβίχιοιοῃθ 

ΡΘιβααβίββθηῦ; ΤΟΡΥ 5588 ΠπηΟ δα ΜΟΒΟΠΟΡΪ οὐ Θοθχη 1! ΟΧοηϊθηβίατηααρ 1πα]- 

Οἴτῃ, μᾶθο ἴθῃθο ἰπ Ισθὺ Ὑθχϑιββίπαο: 1, π60 ῥανϑεισὰν Π60 κώμων πθ6 9᾽ 
ἀϊβουίο Θ᾽ ΒΟ οσαπι ἐοβυϊμηοηΐο 6856 οοπῆττηδίθιη ; 2, ᾿ἰβάθιη ὑοοῖθαβ ῥανϑει- 

σᾶν κώμων τηθίτιμι ἐπγραύιπι 6586; 8, δοοιιδδίίγ αι μεγάλαν ἀρετὰν ῥανθεῖ- 
σαν ἰἴθ ΡΔΙΆΡΗΤαβὶ ΒΒ (αθᾶθ ΔΟΟΌΓΑΙΟΥ οδύ γ6]14 15) αἰβουίθ δχρυίμηῖ; 4, δὰΠ- 

ἄρτῃ δοουβαῦγαχῃ οὐ βίσαοίασδθ Ὑϑυθοσαση ΟὟ Δρροβιίαχηῃ σφὸν ὄλβον σομηπιο- 

Αἰββί πηι οὐ τηθίτο (αοα α]δίπηδιι τοοὶβ ῥανθεισὰν ἴῃ 8η 5 ΌΡΗΪοἶ6 ΠῚ 

τα θέ) Θχαθαῦδηᾶο ΟΡΡΟΥ 55 τὴ νῷ ὡς ὈΙΚΗΙΑ Βα ΠΑ ἰρίταν, 51 κώμων 

9 ὁῦπι ὕμνων ΘΟΙΩ ΠΥ ΘΥΒ., αὖ μεγαλὰ ἀρετὰ ῥανθεῖσα δρόσῳ μαλϑαχᾷ, 

ὕμνων ὑπὸ χεύμασιν, ΕΣ τἰδεσνιᾷ [Δτορ51141}] σαγτηΐπθ οοἰορταία, 510 'ρ58 κῶ- 

μος 8. ὕμνος, ααθπὶ ἃπαϊτθ Ραΐαηΐαν {ποι Ξε ραξο) ἀοιηογίαϊ!, ϑαᾶτα [ο]οἰΐα- 

τομὰ οἴο.; 6, νἱάουὶ μεγάλαν διηθίρπαπη ἀπ αβάδπι οὐ ΠΡγαν 8. οὐ ϑομο  αβυϊβ 

ἔγϑαᾶάθπι ἔβοῖββθ, ἀθίηθ κώμων 6 ρ]. οτίαπι, ἀδθηΐαπα 9 Ροϑὺ ἰηγθούπμῃ ρ6η1- 

ἄναπι ἀρετὰν ῥανϑεισᾶν τη816 δΔἀαϊξαπη 6856. [|ωΩΠ᾿βηχὶ ροβὲ φρενὶ (οππὶ ΚΥ͂ 
7. ΑΙ. Βο.Ἐ ΤᾺ. Βᾳ.3), ροβὺ ὄλβον (οὰπι ΒΕΕῸΒ ΑΙ. μι. Α...), Ροϑί χά- 

: ἢ να, ππδο  "- 
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ι ᾿ αν Ι 
σφὸν ὄλβον, υἱῷ τε κοινὰν χάριν, 
᾿, “ - Ἐς" , κ 3 3 »“» , ͵ὕ 
ἐνδικὸν τ Αρχεσιλᾷ. τον ἐν ἀοιδᾷ νέων πρέπει χρυ- 

2- »"» ’ 

σαορὼ Φοϊθον ἀπύειν, τ2. 

ἔχοντα Πυϑωνόϑεν 'Αντ. δ΄. 
τὸ χαλλίνικον λυτήριον δαπανᾶν 

100 μέλος χαρίεν. ἄνδρα κεῖνον ἐπαινέοντι συνετοί. 
λεγόμενον ἐρέω" 145 

κρέσσονω μὲν ἁλικίας 
νόον φέρβεται 
γλῶσσάν τε" ϑάρσος τε τανύπτερος 

ριν (οππὶ Ζ 5οῖο ααἱὶ ροβὲ ἀρκεσίλα[ν] ποπ αἰβί.); μος δηΐπι ταὶ πιαρὶβ νἱάς- 
Βαΐασ Ροθοιπι 6888 απδπὶ καὶ ϑεῷ ἀργεσίλᾳ κοινὰν ἔνδικόν τε χάριν οοππῃ- 
οἴππι; 5816 {ῚΡΙῈΧ ΘΡΟΧΘρ βὶ8. ΠῈ6] 118 Βθητίξαν, --- ροβὲ φρενὶ οἱ ροβὲ υἱῷ τε Ορ. 

-τ- ΠΌ]1Ὸ Ἰοοο ἀϊβέ. Βῦ. ὅνυ. Βρ.: (τη οΟἸσοαϊδογοίιοῖβ ΠῚ Δ] 1546) 

00 σφὸν ὁλβον] σφιν ὄλβον 1 (οὰπὶ 5.8.1  παῦθηὶ ὅ9 ἢ. δὲ αὐτοῖς οἱ 

αὐτῶν; σφιν εγγὶ Ροΐ650) --- πάνολβον, Ηἰ, --- σῴος 8110] ποπ ᾿ηνρηϊθαῦ ἀραὰ 

Ριπάδγαμι, βοθὰ δρὶοἷβ ἔοστηῖβ ἤδθο οδ ἱπδίρηΐβ οδὲέ 97 σίλα. [Β]Β,13)8 
ΕὉΘ,321640 2 [Ρ} Β]Β Τ]ΌΟΥ ΧΖες αν (π 18. οἱ. ὦ [1 ΑἹ. Βο.» -- σώλᾳ. (1᾿- 
ἀεϊοίδαις οἱ. ὦ) δι. -- σῶλαν Οϑ5Ζ»ο Βο;:1 --- σιλάου Ηο;3 --- σίλαον 

6,1 (πο πιαῖθ, οπηῖββο τὸν, αὐ ἔνδικον [4ν.] οπὶ πρέπει ἱπηραίαι). ΥὙἹά6- 

τὰν σίλα ἀϊνογβα δοοδρίαμπι αἰνγουβιἑαίθηα βουϊρέπσγαθ οὐ Ἰῃ ουρυ ἐ  Ο}}8 ὑταχῖββθ. 

0 ἢ. 2 νοοδενγατῃ ἰῃ ῬΡΑΥΔΡΏΥΑΒὶ δααϊε; 0 ῃ,3 ποη Ρϑυϑρίοιθ Ἰοααίϊζασ, β6ἃ σϑηϊῖ- 

ΥΌΓΩ 5ῖγ 6 ἀδέϊναμπι Ἰορβ86 υἱάοτὶ ροΐθβῦ; 56 }.8 ἴξὰ ἀϊββουῖξ φαυδϑὶ ἀρχεσίλαον ἐν 16- 

δουῖξ οαπὶ (", (οἴ οαπῃ αἰδέ. Ζ); 50}. ἀοπίᾳαθ ἀϊβουίθ ἀρηοβοὶῦ γοϊδϊϊναμι τόν. Υἱάς 

απᾶπὶ 5β'ηῦ δηλ ρα 58606 οἱ [Ἀ]]δοῖα αὰᾶθ 6 ὅ.ἢ. σϑρϑε ροββαμπε, [90 οχίτγ. 

ΠΟ ἀἶδβέί. ΒΟΕΕΊΟΞΤΥ Ζ, [α]. πι85.1 ΑἹ. Βὰ. Ηπι. Βῦ.Ἐ (αἰ λυτ. δὐἀϊοοῦναπι 
810) --- ἀϊδε, οοτηπιδίς Ηο.Ἐ Οχ. {100 μέλος] μένος 1 [] χάριεν [Β]ΠΕῈ 
ΟΥ̓ΒΌΥΓΧ]Ζ, Βο.Ὲ (αμοο, δὴ δθοῖῖοθ 3) --- χαρίεν 1 ΑἹ. ὅ." [{ ἐπαιν. 
αἰο}6 ΑΙ. Βο." (Μοόοβξοῖ. θπλθη ἃ.) --- αἰν. ΒΟΕΕΟΗΠΠΡΟΆΒΒΤΌΥΧΥ 
ΖΙΥ  Υ -- ν. π. 6. {102 ἀλικ. 825. ||Ὄὼ 10354ᾳ. φέρβεται: γλῶσσαν δὲ 
ὅ1. Βα. --- φέρβεται ὅστις, γλῶσσάν τε Ὁ --- φέρβε καὶ γλῶσσαν, (οπι. τε) Ηἰ. 
- φέρβεται" γλῶσσαν (οπι. τε) Βρ.1 --- φέρβεται γλῶσσάν τε τοῖ]. [{-- γλῶσσαν 

τε οὔπὶ δηΐθοο. οοπὶ. ΟΠ, Χας ΑἹ. 8ι.34 Ρβὲε. Ηπι.8 ὅν. Βρ.3 [οαπὶ 80}. 7] --- 
οὐπὰ 844. Π[ΕΠῚ Ηο. 5ι.18 Οχ,Ἐ -- αὐὐρίραο: ΒΙΥ͂ [αὐτίπααθ Ρ]θη6); Ζ Βα. 
[αὐτίπαιο οομηπηδίο]; ΟΝ [ποη ἀϊδι.} [[Α104 ϑράσος ΟΥΒΌΖ (8 σσὴ [{ τε οπιποβ 
γοίς. ΑἹ. Βο." -- δ᾽ αὖ αεἴ (ΜοξΞο.) --- δὲ 5.ν.38 Ητ, (οαπὰ β6ἢ. αὐ νἱάθέυγ; 

ἴῃ ΒΘΟΆΤ]8οΝ. οϑὲ τὸ δὲ ϑάρσος δῖπ0 κατά). [Γλιθυῖοα αυϊᾷθπι ρ]θγᾶηπθ αγρα- 
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ΕἸ ν 2 Ὶ Ε 

τοῦ ἐν ὀρνιξιν αἴετος ἐπλετο᾽ 150 
5» Ο “" ,ὔ 

ὠγωνίας δ᾽, ἔρχος οἷον, σϑένος᾽" 
" 7, ᾿ ἢ ᾿ Λ ,ὔ 7 
εν τε Μοίσαισι ποτήνος ὥπο μῶτρος φίλως, πεφανται 

τ Ξ ἤ ΄ 

ἡ ἁρμωτηλατῶς σοφος. 

ἰὴ 3 3 2 “ 2) 
ὅσαι τ᾽ εἰσὶν ἐπιχωρίων κωλῶν ἔσοδοι, ὋἜπ. δ΄. τὸς 

, ᾽ὔ κ -ν “ δύ 

τετόλμωχε. ϑεὸς τέ οι τὸ νῦν τε προφρων τελεῖ ὀυ- 

νασιν" 
Ἁ ἢ ᾿ ε »" 7] ᾿ 

110 καὶ τὸ λοιπὸν, ὁποῖω, Κρονίδωι μάκαρες, 

ταθηΐα 6 Ῥαγοα}15. 6 ὅθ, τορϑῦδα; 564 οοηπλοα ἰββίπαατη ϑνγ, ᾿Ἰηγθηΐαμα. ΠῸῚ 

ΒΡΘΥΠΘΙΌΠῚ,) Ηἶδὶ (τᾺ1}}} τηδ]6 βομαῦού. [0 -πτερας Ζ8ς --- πτέροις ὅτη. -- 

Ῥ᾿. Ἐ; ,ἢ, 

105 ὀρνυξιν ΠΟΙΡΤΤΑΡ [1 αἰετὸς οταποβ {|| ἔπλετ᾽ ΒΗΘΉΙΒΕΤΟΌ --. 
ἔπλετ᾽, ΕΕῸΒ --- ἔπλετο, ὙΧΥ Ζα[ο]ς ΑἹ. Βο. [106 ποη ἀϊβι. ΒΕ 
ΟΠΥΖ Ρϑε, --- ροβὺ ἕρχος 17 ΑἹ. Βο.Ἐ Ῥρ. --- ροβῦ οἷον δὲ, --- ροβὺ δ᾽ οἱ 
Ροβὺ οἷον 1,η. ὅτ. Ητα. (ΤΟΥ σογίατηϊηῖβ αὖ ΤΠ] πιο Ὀ6111.5) --α ὅοῃ. Β 
Εο. νἱάθίαν ποῖ ἴδια, ἀγωνίαις δ᾽ Ιορἴ856“ (ΗΥ.) ἀυᾶπι οἷον ἀποά Θχοϊδτηᾶ- 
τἰοτἶ8. οϑῦ οαπὶ οἷον απο τουιοτος οϑύ οοῃίπ61588 ; ; ΟἿ. 88 ΡΙῚ1, 98. --- Κ.ἢ. 

τὺ οΐο, γα]ραίατα Ιορίε: ἀγωνίας δ᾽ ἕρκος ἀντὶ τοῦ ἀγώνων ὀχύρωμα, ϑαυ- 

μαστὸν ἔχει τὸ σϑένος: οἰΐατα ο]. Ζ (ἃ σϑένος) ἕἔ ἔχει τὸ. ῬαρΡΙοχ Ἰριίαχ ζαϊ οἱ 

ἸηθΥ ΡΠ οὕϊο οἵ Ἰπίουρυθίαθιο: αἰύθσα, αἀαδπὴ ππὰηο ΒΘ μα} (οατα 1,η. 5:, Ηπλ.); 

αἰΐοτα δηθῦαις νυἱραία... δα ΡΥΟρΡυἸβαηάαπα 1η σου διαὶ] 5, απϑηΐαχη οἱ τόθ αχ! “ 

αυδπὶ ΜΌΒΟΝ, ἃ οί, βαπηρβιῦ; οἵ, Ο. ΙΧ, 98 [| οἷον] οἵ ΤΎΡε [{ 10] πο- 
τηνὸς ΒΙΕΕῸ ΗΤΡΟΉΒΒΡΟΤ ΌΥΧΥ Ζα[ 676 ΑἸ. Βο.» --- πτηνὸς ὈΏ ες. -- 
ποτανὸς Ηγ.32Ἐ (ἴῃ π.]10 π|8.). βίηριϊατα μος ἡ (εἶ, Ρ. ΥΠ|, 84; Ν. ΠΙ, 80; 
ὙΙ], 22 ὕδ]᾽ ὦ ἴῃ ΟἸΏΠΙθ 5 ΠΊ85. 680), 564 ΠΟῚ τηογοπάπτῃ ; οὗ, δα [1ηἰῤ. ΘΔΥΠῚ. 

Ἱ| -λάτης ὈΟΧΥ --- λάτας [Β]ΕΕῊΙ εἰς. {| 198 ὅσσαι ΒΙΡΟΡΕΕΟΉΠΓΡΩ 

ἈΞΘΌΥΧΥΖ Εο; --- ὅσαι α[6]6} ΑἹ. ΒΟ. Ι εἴσοδοι Β,Ε' --- ἐσόδοι ΕἸ ες 
-- ἔσοδοι [ΒΊΠ ῬῈΡἘ: 6. ΗΙ οἷο. [{109 τὸ νῦν νει, [471 Α1. Βο." -- το- 
νῦν Βῦ," [| τεῦ γε ὅπι. Βά. Β6. {{|| δύνασι Β --- δύναμιν Χν {10 τιῖ- 
οἸϊηϊδηΐ ἄσπαο ἱποῖρίαπί: οἵ, δᾶ ἰηΐδ. σαγτα. [| τὸ λοιπὸν [Β]  ὨΕῸ, 15. Ὁ} 
ΘΙ ΒΊΟΣ, Ζ73) ΑΙ. Ηο." ---- τολοιπὸν ἘΝΠΡΟΚ 917. ΡΟ αγ α'δ' Βὺ." ΪΪ λοι- 

πὸν ὦ κρονίδαι [ΒΙΡΡΕΒΟΗΠΡΩΗΒΒΌΥ ΥΧΥΥΖ ΑΙ. Βο." (ὦ ΘΠ; ἜΠΒΙ. 
δυῖο ὦ 152) --- λοιπὸν ἂν ὦ κρονιάδαι 51. --- λοιπὸν ὦ πλεῖστα κρονέδαι αν» 
ἀρεῖ (ΔΕο 868. ) Οχ. -- λοιπὸν ὑμεῖς. γε κρονίδαι 4- ἜΣΤΙΝ εὔχῃ πιοία οὐ 

χρὴ γράφειν ω χρονίδαι, ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε κρονίδαι, ἵν᾽ οἰκεῖον ἦ τὸ κῶλον τοῖς 

πρὸ αὐτοῦ τοιούτοις κώλοις); οἵ, ὅθ. ἄθυῃ. Ρ. ΙΝ - Δ, ἀεὶ γε, κριῬ΄ν. Βο. -- 

Ἂς ἔπειτα, κρ, πη. -- Δ. ἐς αἰεὶ, κρ. ΒΒ. --- Δ. ὄπισϑε, χρ, Βύ.Ἐ -- λοιπὸν, 

ἃ ἀαυτετα, χρ, ἂν. (Ιοροβορυῖο, θη ΡΙηΠαδΔΙῸ ὁταθηάαίο: αα86. Βαηῦ τηᾶ- 

χίτηϑ ἢ) --- Δ, ὁμῶς, μάκαρες ὦ χκρ. Βρ.3 --α λ, ἅπασι, κρ. δ. --- Δ. ὁμοῖα, 

νδθδυννν χτὰ Νὰ 4 
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-“ 5 , -“ὦμ 
διδοῖτ᾽ ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖς τθο 
ΜΝ ᾿ . 3 
ἔχειν, μὴ φϑινοπωρὶς ἀνέμων 

7 ᾿ χειμερία κωταπνοὰ δαμαλίξζοι “χρόνον. 
, Ι ,ὔ -“Μ 

Διὸς τοι νοὸς μέγως κυβερνᾷ 
1 δαίμον᾽ ἀνδρῶν φίλων. τθ5 

" ,7 3 7 “» ἢ ,ὕ ἐὺ ἣ εὐχομαὶ νιν ᾽Ολυμπίᾳ τοῦτο δόμεν γέρως ἐπὶ Βάττου 
, 

γένει. 

χρ. μ. Ηΐ. ᾿ῃηρθηΐοβθ.  βιἀθγαίαν Θηϊπὶ ΟὈϊθούα πη νοὶ ἔχειν, Εἰκ 801. πῃ 

τα] α πὶ οουΠ οἴβοῖταν, Πἰβὶ υἱἀθυΐ ἔαῖβ88 αὶ καὶ τὸ λοιπὸν Ομ δη οοοἀθμΕθιι8 

σΟΠἰ προ Υθηΐ, οὖ ὑοασθα ΘΧΡΙΙοδ ΟΠΪ5 οαβα δαἀαιία ΠΑΡογοπί, 85.68ῃ.: ΒΟῊΤΪΙ 

γοΥθῖ8.... τελεῖ τὰ (μος Ὁ) κατὰ δύναμιν καὶ εἰς τὸν μεταταῦτα χρόνον Ἰῃηΐου- 

Ρτοίδοπθμι ἐθυτηϊηδί; αὉϊ ο. Ἐ πη] μέλλοντα ταῦτα (Β6.Ἐ ταὐτὰ). 8.8.3 
Β Βο. ἐπεὶ εὐκταίως νὺν ἔχει αὐτῷ τὰ παρὰ τῶν ϑεὼν, οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλ- 

λον. ὦ κρονίδαι οὖν, φησὶ, μὴ ἐάσητε....; υδ᾽ ππης μέλλον, ὦ κρονίδαι, 

φησὶ, Ἰορίσαγ; οχγαϊεεσαν δπίοπι οὖν ἰπ [ΟἹΗΠῚ, πο ἀοϊοίο μἰς ὅ6. οοηΐπη- 
86 γῈ γἱ οί ϑεὸς τὸ νὺν τε τελεῖ δυνασιν (τὰ κατὰ δύναμιν [αὐτοῦ] 508.) καὶ 
τὸ λοιπὸν μὴ φν. ἂν. χ. κατ. δαμαλίζοι (μὴ ἐάσητε μαρανϑῆναι) Χρόνον (τὰ 

πράγματα αὐτοῦ, τὸν βίον 8.}.3). δία νοῦθα ἰΐα ΘΟμδίγαὶ ροίογδηξ, ὅσ᾽ ὧν 

κε γο] ὁ ποῖα (ιδ!δοιπαᾳαθὴὺ ροβὲ τὸ λοιπὸν ἰπβοιῖ ἀρροηῖς 00] διδοῖτε ορίαιῖνας 

(μἴβὶ ἱπαϊοαϊγιιβ οϑύ αὐ τιϑεῖ) πο οὔἴθηαϊῦ; οἵ, ἵάτ. ατ, ατ. ὃ 84, 14 ποί. 4; 

οοηβίγιοίϊο δαΐθηι οαἄθηη δϑὺ οὐπὶ γ5. 108 ὅσαι. δῖπ τηΐμαβ, αἰϊα οδθοία υϑυθὶ 

ἔχειν απδογοηᾶδ βιηΐ, αἵ ἅπαντα, ὃ ταὐτὰ, ὀνητὰ ΥΕ] 511}}16 αἱ, αποᾶ δὰ 
ποίβδαηθιι πο ΘΙ 6 ἢ πὶ (οΆΡ6γ6) δοοθάδλί, Δοαμίθβοουθπὶ ἰδηθη ἴῃ ἯΙ. 

ὁμοῖα, ὨἶδΊ σΟμβίγ οὕ! Οἢ] ΡΟ ββι πηι πὶ ΘΟΙΒα]Θη ἀπ [αἰδβού. 

}}1 τε οὔ. Ε' {112 ἔχειν] τυχεῖν Ηι. [| 113 δαμάζοι χρ. ῬΡΟΒΒΞ -- 
δαμαχίζοι χρ. ΧΕΥ5Ζ (ζει Ζ ) --- δαμαλέζοι χρ. [Β]  ΕΕΟΗΙΒΑΌΥΧΙΥ! 
αἰ 6]6{{α'δ ΑΙ. Βο." (χρό ον 1) --- δαμ. ϑρόνον Ηοκ. --- χάμαι ὄλβον χέοι 

Ηι. (οἴ, β5.ἢ, οὐ Ημβ.) || 114 διὸς δέ τοι Τὶ -- διός τε ΥΧΥΖ -- διὸς τι 
Ηδ --- διός τοι (διόστοι) [Β] 7 οἴο. --- ρᾶγ. 86. δὲ [| μέγα ΥΧΥΖ "- 

-- μέγας τοῖ], (οἴαπι 1Ζ»9) ---ρ, πα. ἃ. [{ 115 φιλίων Β [|| 116 εὐχο- 
μαι οὐλυμπίᾳ τε τούτω 55αἼΣ Τυΐο]. --- εὐχομαί νιν ὀλυμπίᾳ[α] τοῦτο 
ΟΠΊΏ65 Χ6}1. (οὰπὶ ϑοἢ.; ἴῃ Ἠδο]ας ὀλύμπια) [] τωὐτὸ (Βᾳ.3) {|| ἔπι, α΄ δ΄ 
(Το 6]. οαπὶ ποίδ χαὶ ἐπὶ τῇ ὀλυμπίᾳ. ἐνταῦϑα γὰρ τὸ ἔπι. ἤγουν ὥσπερ 

ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ πυϑίᾳ) --- ἔπι Ῥῃ. αι. Αν. Βῦ.3 Ἐ (., 6. ἐπιδομεν τες δἀδεχο) 
- ἐπι Πας ΑἹ. --- ,ἐπὶ, ΟΚ --- ἐπὶ, 5 --- ἐπὶ 1} Βο.Ἐ --- ἐπὶ ΒΕΕᾺ 
ΗΓΡΊΒΌΥΧΥΖ Ἐν. --- ἔτι (Ηγ.) Βο. Ηπῃ. Βῦ.1 Τὰν Ηΐ. (οαμὶ ὅθι. 3), Εθ- 
ἀαχὶ δαἀγουθίαμα ἐπὶ ᾿ἰμβαρ οΥ πὸ Ρ, ΙΧ, 124, 

Βαθδβοι, τέλος. Ὁ --- ὕμνου δευτέρου τέλος ἀρκεσιλάου. 8α’ (Ὑ|6].) --- 

ΠᾺ]1ὰ δαθϑοῦ, ἰὼ ΒΟ ΠΕΙΕΊΟΙ οἴς, 
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ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ΔΚΡΑΓΑΝΤΊΝΩ, 

ΑΡΜΑΤΙ. 

9. Πιὰ δι 

ἐνόν πὐνυνμ δμνω 
εἶν ον Δ οὐ ΣΞ 

μὰν ρον εἶδ ἠονώεοοςς ὦ 
πσ αὐ τ τ ὩΣ 

πο το θεν σὰ σπλαρὴ α 

ἜΣΗΙ ΣΕ ΦΑΡΗΝΗΣ ΥΕΙΕῊ 
ψ“ :υ-- Ὁ 
το δ  ρροσνεςς 

κι ἐεξ ο σϑέοτ τ ὑλεςν, 

5 ’ ΕῚ οχ Α ε β ᾿ , ͵ Αχούσατ᾽" ἡ γὰρ ἑλικωπιδος ᾿Αφροδίτας ΣΤρ. 

ἄρουραν ἢ Χαρίτων 

ἀνωπολίζομεν, ὀμφωλὸν ἐριβρόμου 

ΝΟ απ ΟΑΥ ΠῚ ο]οβϑὶβ ῬΙῸ ἰσχία ἱποι]οαι τηδρὶβ ΓΟ αἀδίιιπι δύ ατι8}] 

πόθ. .- τᾶ 4. (7). (14)... 46. 47. 48, ὅ0. 

Ι͂π8ο 7. οπι.  -- ἕεν. ἀκρ. ἅ, το}]. τη58. ΔΑ]. Βο." Βῦ.13: (οαχα 868.) 
-- ϑρασυβούλῳ ἀκρ. ἁ. Δν. ΗΙ. 

Μοῦν. ,Οὐπϊαπρί ροβϑιιηῦ γ88. 1 οὐ 2." Βῦ, --- 8. 6, 5ὶ βοώπαν νε- 
“ 

ΤΌΤ Οϑ', ἃ ὦ Το ἱποίροῦο ἄορροί. Μιᾶο δᾶ νυβ8. 24. 

1. ἢ [Ὀ]ΕΘΉΠΓΡ9 ΩἸΒΤΠΥ ΧΊΖα ας (οι οὶ. ΟἿ ὃ ἦ ἀντὶ τοὺ δη; 
14. ὅθι. ΒΟΉΤΙ Ἐο. οἷο. [οὐδὶ ΒΤ ἰδὲ ἢ παρθηρ οὐ ο, τηδῖο ἢ]; ραγάρῆν. α 
Ἡ γὰρ δὴ [564 Β Πο. ἰδὲ οπιϊξίαπι δή}; [756 ναὶ γὰρ δή; 9]. Ζα' οὐ ἄοτπι. 

ὅ0Β. ὄντως) Ηγ. Βο. Βῦ, ΤῊ. Δν. Βρ.13 --- ἢ [Β]Εα[6]}ωῬο ΑἹ. Βο.Ἐ ΠῚ. 
ὅν. Ηὖ, (ϑα 8 ἀτραΐθ, 884 πηΐηιι8 ρορίϊοο) [{ - δίτης ΟΕ [{. 2 ἡ] ὁ ἡ ἀντὶ 
τοῦ χαὶ 5]. Η [[| 83. ἀναπολίζομεν τη88. ΑἹ. Ηο.Ἐ Οχ.Ἐ (οαπι ὅ6ι. Μοῦ. οἵ 
8]. Ζ οὐ θη.) --- ἀναπολήσομεν ὅπ. Ηι. [| ὀμφαλὸν] ὀφϑαλμὸν γἱἀούῃν 
Ἰορῖββο 59. οι. (πὰ ΒΟΉΗΤΙ Βο.), ἀπᾶθ οἰΐπι οοῃίθοὶ ὄμμα τόδ᾽ ; 564 πιπο 

ΔΙοτητηβεπ, Ῥιπάατ. 5 

Νὰ... τ χω. ΠΝ δ ὁ 
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5 Ι.- 

χϑόνὸς ἐς ναϊον προσοιχ,ομενοι" 
͵ ᾿“ 9. 95 4 » 

κι Πυϑιόνικος ἐνϑ΄ ὀλβίοισιν ᾿Εμμενίδαις 
3 ͵ 

ποταμίᾳ τ᾽ ᾿Αχράγαντι καὶ μὰν Ξενοχράτει 
- “ 

ἑτοῖμος ὕμνων 
-» ’ 

ϑησαυρὸς ἐν πολυχρύσῳ 
᾿ς ’ ’; ! 

Ἀπολλωνίᾳ τετείχισται ναπᾷ" 

3, 5» » 10 τὸν οὔτε αιειμέριος ὄμβρος ἐπακτὸς ἔλϑών, Στρ. β΄. 
ΟῚ ͵ 

ἐριβρόμου νεφέλας 

νἱᾶθο δββ πος 5. ἢ. υἱξϊαπι, οὰπὶ δα ο ἰηΐτα ῬΆΥΆΡΏγ. ϑοι. ἴῃ Β6Τ] Πο. 

ὀμφαλόν, ἴῃ Η ἐδπίαπι ὀφϑαλμὸν ΘΧὨΪΡοας. [0 ἐρέβρομον Ηἰ. (οοπῖτα Β6Β. 
εἴ ΠΊ55,} 

ᾷ ἐς ναὸν (ἐσναὸν) πιξβ. Οπμποβ ΑἹ. ΕουΣ Βα. (οαπι ὅθ. οὲ οἱ. Ζ τοῦ 
ἀπολλωνος) -- ἐς νεὼν ὅπι. --- ναὸν ἐς Ρυ. --- ἀένναον Ηπι.13 --. (Αν. ἐς 

ναὸν ἱερὸν οἱ.) --- ἐς νάϊον Ηπι.3 (Δἃ Εαγ. Ιοῃ. 117 δὲ Ορ. Υ͂Ἱ, 388) 85. 

- ἐς λάϊνον Βα.13 8.ν.33 (ὀρτορῖο, βορὰ οοπέγα βοῊ. οἱ πιβ8.} --- εὐδαΐδαλον 

οοηϊ. Βα.3. (τα]ϊα παυϊτα σοιηπιθητὶ βαπιιβ, οὐ ἑλλάνιον, εὐήλατον, εὐδείελον, 
εὶς αἴσιον οἷς. αὰδϑα π6Ὸ Τλϊηπβ ΠΟῸ Πηδρῖβ ῬΓΟΌΔΌΪ Ια βαῃξ; ΠΔΠῚ δΧχ Βδοοῦγν- 

Ἰάθο εὐδαΐδαλος ναός πΙΒ}} οοπβοααίϊςαν) ---τ ἁγνοῖο νῦν Ηξ. ἕοπιοτο. Απεααλ 
ἴαθαβ, {δε Βυζδῃίῖοβ πιουϊξ, ταὶ ΔΗ Βιτορ ἶσα πιπίατοηΐ, οὐΐα ἔτ, οχ οἷ. ναόν 

γοοὶ ὀμφαλὸν βιθβουϊριὰ, πὲ γβ. 46. πάτρωϊ; οἵ, αοτμι. 11. ΟΩπδιπάθλι ἱρ- 

[Υ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟΒ ποϑοῖτο απϊα Ἔχραΐβαπι 81} [ἈΓΟΥῚ Ῥγϑθβίαξς, τοπαὶ ἰὰ αοά ἃ 

ΠΊΒΞ, ΝΣ οϑῦ.ς Ὅθα ἐς ναὸν ΒΊοϑϑΆ [ας γοοῖὶβ παπς ΘΧΡαΪβαθ, οἶχον 

ϑεοῦ, οἴχημα Θεοῦ, ἱερὸν δόμον, ἐ ἐς ϑέου δόμον ΒΟΙΊΌΙ Ροΐοβὲ, απο ἃ ϑο ἢ), Ρᾶγα- 

ΡὨγαβὶ ῥτορίαβ ἀθοβὲ ἡπαπὶ γοὶ νάϊον γοὶ λάϊνον. [} παροιχ. ὯκΔ. Βα. |]} 
5. γόδσ8 πυϑ'. ἰΟΥΓΑΪΠαΐαΓ ἃ Μοβοβοραϊεογαπι ΡΓΑΘΒίΔΏ( βϑῖπηι8 [ 7. ἑτοῖμος Υ 
ΧΖΙ[ο]} Ορ.Ἐ --- ἕτοιμος Ρ --- ἕτυμος 1 -- ἕτοιμος ΒΟΕΡΟΘθα’' ΔΙ, ἢ. " 
ὕμνων πιϑ8. Ομμπο5. ΑἹ. Ηο.Ἐ (οὰπὶ ὅ0Β.35. ς.. τὸν οὖν τῶν ὕμνων ϑησαυρὸν 

. Θὲ οαπὶ ρδι. Θοτπ.) --- γρ. [καὶ] ἵππων εἰ Ηεὶ (ουπὶ 50 }}.1 .. ὁ ὑπὲρ 

τῆς τῶν ἵππων νίκης πυϑιόνιχος ϑησαυρός, τουτέστιν ὁ ὕμνος εὐ" 56 1.3 τὸν) 

τὸν ὕμνον, ὃν καὶ ϑησαυρὸν εἶπεν... οἱ ὅ.}." τὸν] ὅντινα τὸν ὕμνον. : Ἐὶ ἰρὶ- 

ἴα ΠῚ Ἰοροσαπὶ ὕμνον, 568 ϑησαυρὸν [{ππὼν] τιοίαρμουῖοο ῬΤῸ ΠΕ Ἂς Ἐν 

6580 ΧΙ η θαη1). ΕἸ, ναϊσαΐα οτἵα α 6]. ὕμνος 8, ὕμνων βρτα γόςοπὶ ϑησ. 

βουριὰ [{ῦΟὅ- χισται] -χηται ὁχ Εέψιι. Μ, οἱ Ζοπαΐὰ (τεῖχος, τειχῶ, ἀφ᾽ οὗ 

φησὶ πίνδαρος τετείχηται) ᾿απᾶδι Βὺ.1 (ὰ ἢ. 284), Ξε [. ΤΥ, 44 οου- 
ἔεντὶ ἴαθοῖ Πα.3 δἄάθῃβ Ο αἰξίογαϊαπι τετείχισται βου ρβίββο {{| ἀπολλωνίαν 
νάπᾶν Ε;, " νάπῃ ΟἹ -- νάπᾳ (5 το}}. {|Ὸ10 οὔτε Υ̓ΧΖΙς] ΑἹ, Πο.Ἐ σππὶ 
ὅ.ἢ. -- οὐ ΒΒ ΕΘΙΡΙΟΥ ΕΗ Πο; --- οὐχὲ αἰνΠπβ' (Τ οὶ. ; φαϊὰ α΄α Πᾶ- 

Ὀποτῖξ π. 1.) 1} κειμέρ. Π {{ωαπάχτός (οππὶ 5]. ξενός) βἷς Ζ (ἰπ οι. ἢ 
ἀπελϑὼν) 
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; : Ψ οἱ Οἱ ΕἸ κ 

στρωτὸς ἀμείλιχιος, οὐτ᾿ ἄνεμοι ἐς μυχοὺς 
ΙΑ ", Ἵ μ 
ἁλὸς ἄξοισι παμφόρῳ χεράδι 

Ἵ ἤ Α ͵ : “- 
τυπτόμενοι. φάει δὲ πρόσωπον ἐν καϑαρῷ 

»" ἥ Ι -“" 

15. πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷ 
΄ "»" 

λογοισι ϑνωτῶν 
ΕῚ “ ,7ὔ 

εὐδοξον ἅρματι νίκαν 
Κρισαίαις ἐνὶ πτυχιρῖῖς ἀπαγγελεῖ. 

12 ἄνεμοι ΕΡΟΒ Βύ.12 9]. (οὰπε 568.) --- ἄνεμος [Β]ΠΕΟΊΓΟΥ Χ]Ζ 
[1 ΑΙ. Βο.Ἐ ΤῊ. Αν. Ηπιϑ [{ ἐς οπιπθ5 [ 13 ἀἄξοισι ΒΟΕΕΌΠΡΟΕΥ 
ΥΥΧΥΖ (ΕΕ σιν -- ΧΖ5 ουσι) οὔατα β'6ἢ. οὐ ἀοττ, (εὐ ρ]. Ζ) ΒΌ. πὶ, Ἐ 
- ἄξοι φ (05...) Οχ. --- ἄξει αἹΡΊ (Τιῖο].) ΑἹ. Βο. Ηγ. Β6. --- ἀξε 

Π παμφόρῳ(ω) [Β]ΠΕ ΕΟ ΓΡΒΕΊΙΟΥ.Υ ΧΡΖΙ6] (ΧΑ - οδω) ΑἹ. Βο." --. 
πολυφόρω Β, Ηο; οαάορτῃ οδύ ἱπίογργοίαιο ϑ9Ε, Υ οἵ. -- ἀοττη. τῇ παμφόρῳ καὶ 

τῇ πολυφόρῳ καὶ παμμιγεῖ -- κ]. Ζ πολλῷ --- πολυφϑόρῳ Ηπι.1 ((011. Ν, 

ΥΠΙ, 81; 1. 1], 49) --- παμφόροις α'β' (Τ τ 61.) || χεράδι [Β]0Ὲ.ἘῸ.1Π| 
ΡΩΟΥΓΥΊΧΙΥ]ΖΙΟΙ7 ΑΙ. Ηο. ἢ Ηπι. Βῦ,Ἐ (σαι β0ῃ, οἵ Επβίαῃ.; συρφετῷ 

οἷ. ΕΖ οὐ ετπι.) --- χεράσιν α'β' (Ττῖ 61.) --- χοιρ. 1)5 --- χερμ, Ἐ -- 
χαράδι Ἡ, (ὃν. Ιαπᾶδί ΑἸ. 1). 17, 118 4] οχ [ἈΡ0118 Ηουδοϊθοπβίραβ 1, 12. 
25 χαράδεος φροηϊνπη) ΠΟΥ) --- χεράδει Β6. ΗΥ. (οαπη στδιητηδίϊοῖβ ααραβ- 

ἄστη ἀραιὰ Εἴγαι. Μ,; ὅ6Π0], Ψίοῦ. Ηοπι.; Ἐδέμ, [4] χεράδι ργαθίοτ! }; 

οἵ. Βό.1) [ὀΡσπ. χ-. Υἱγσα]5. ᾿ἱποίαβαπη Ηγ.͵ -- γργδοιηϊββᾶ υἱγραϊὰ [6]}, ΑἹ. 
Οχ. Βο. Ηγ.32Ἐ --- ρνιδαθῆχο ραποίο Β --- πο αἴ5ε. ΠΕΕΊΟΌΥ ΧΖα' Βο,ἢ 

! 14 τυπτόμενοι ΒΌΕΕΟΙΡΟῦς Β0.12 Ὁ]. (οατα ὅΘἢ, ΒΒ Βο. τύπ- 

τοντες καὶ στρέφοντες: ὅς. ΟἩ τυπτόμενοι ἀντὶ τοῦ τύπτονται [5816]; δἴ οὕτω 

Θοττη.) --- τυπτόμενος ΥΥΥΧΥΖ7. β' ΑΙ. Βο." (Τ τις]. οὔπὰ ποία παμφό- 
ΤῊΝ ἢ ῃ ἢ Π διὰ ὝἜΡΜ ᾿ ἌΝ ΜᾺ ι 

ροις και χερασιν γραφε χαὶ τύυπτο μενος, (ᾳ τῷ μετρον και αξει;, προς 

τὸ ἄνεμος ἀποδιδοὺς) --- ϑρυπτόμενον Ρνυ. --- τυπτόμενον ὯΔ. Ηγ. Ηπι.13 
ΤῊ. Ατ. (01.) Βρ. - Ἀρυπτομένους ΗςκΚ. --- Εἰγπι, Μ χέραδος.... οὐδέτε- 

ρον΄.... καὶ πίνδαρος τὴν δοτιχὴν εἶπε᾽ χεράδει σποδέων. Ηΐϊης 86. γε 

σποδέων; Ηνγ. οοηϊ. δὴ σποδέων (απο ἴρβ6 πηρτοραΐ); 564 Βύ. επιοπᾶαδί ἴῃ 
Εἰγπι. Μ ς΄ πυϑέων, ΑΙΙ (θα, Ηγ. Ηπι.} πος δᾶ αἰΐσση Ῥιηδατὶ Ἰοοῦγη 

ῬΟΥΠΠοΥῈ ογθάπης, [πέρ ]ΠΠσὸ οὔτ ὅ0ῃ. ΡΥΟΡ α]βαπῦθβ, ΠῸῚ οὐ Βῦ. 11Π151; 

οἵ, 4ἀ6 ἀϑὰ ἴοστηδο τηρᾶϊαο Ῥ. 1, 24. (κυλινδομένα δὶ ὅς", εἰσκυλέει) 48, 74, 

Π πρόσωπον] ἔχων ὁ ὕμνος 9]. Ζ οὑπὶ ϑοἢ, τϑοίθ (οοπίτα Ηπι.3) [} 

15 κοινάν ΒΟΕΕΡΟΙΓΒΙΌΥΝ ἡ Ηο. (οαπι 508.) --- κοινάν (νὸν, νᾶν) Οἱ (1πποεῖ8 
ΘΟΙΏΡΘΠ 115) --- χοινά ΑἹ. --- κοινᾷ(α) ΠΥΧΥΖφαβ' [[|Ο1θ0 ϑνητ. Χ |! 

11 ἔνδ. Ζ [{ ἁρματινίκαν Ι( ΡΙατῖπι “ Βῦ.) ΑἹ. Βο. Βά. (ἀρμ. Βο.) --- ἀρ- 
ματονίχαν ὁ --- ἄρματι νίκαν ΟΖ [π|οῖ οπηη68, πί νἱἀρίαν] Με. ὃ 51.3 ὅ1η. Οχ. ἢ 
|| 18 κρισαίαισιν ἐνὶ πτυχαῖσιν ΒΡΕΚΘΠΟΒΥΎΧΥΖ (σαίεσιν 1) - χρυ- 
σαί. 15.) ΑἹ. --- [4, (β64 πτυχαῖς) ΡῚ --- ἰἅ. (864 χαισι) Υ --- ἰἅ, (864 
ἐν) ΤΙ --- κρισαέαις ἐνὶ πτυχαῖς οὶ (Μο56}.) Βα.2 οοηΐ, τϑοίθ --- κρισαίαι- 
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͵ 5 3 

σύ τοι σχιέϑων νυν ἐπιδέξιω “χειρὸς ὀρϑὰν Στρ. Υ. 

20 ἄγεις ἐφημοσύναν, 

τώ ποτ᾽ ἐν οὔρεσι φαντὶ μεγωλοσϑενεῖ 
Φιλύρας υἱὸν ὀρφανιζομένῳ 
Πηλείδᾳ παραινεῖν" μάλιστα μὲν Κρονίδαν, 
βαρυόπαν στεροπᾶν κεραυνῶν τε πρύτανιν, 

25 ϑεῶν σέβεσϑαι:" 

ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς 
ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένον. 

“ὔ 7 ΕῚ 

ἔγεντο καὶ πρότερον ᾿Αντίλοχιος βιατὰς Στρ. δ΄. 

σιν ἐν πτυχαῖς [α΄ΒΊ (Ὑτῖο]. ) Βο. [0 -ελεῖ [7,κ' τ. τ] ΑἹ, Βο,ιἘ --- ἔλει 

ΌΘΕΥ (θππα 56. Ηο.) -- ἔλλει ΒΕΕΟΙΧΖ (ουπὶ ὅθ. ΒΟΑΗ ἢ). 
19 νῦν Β. (εἴ, αα Ο. ΠΙ, 94) - νυν Βρ.3 (οαπὶ ὅ6ῃ. τοίνυν) τοῦίο: ̓ ἂο- 

Β᾽ ἀουαίιῦ ποχαβ οἰ αβπηοᾶϊ; ἄς ἄγειν Θπρμδῦϊος βἰπο οᾶβιι ἀβασραῖο νἱᾶθ οἃ ̓- 

Π, 11 -- νιν ὈΕΕΟΙΡΩΒΌΥΧΊΙα' τ. τ ΑἹ. ΟΡ. ὅπι. Οχ." --- νὲν Ζ Βός: 
Βι.Ἐ (61. Ζ αὐτὴν) [| ἐπὶ δεξιὰ ΥΥΥΧΥΖ ΑΙ. Βα6. --- ἐπιδέξια [ΒΟΕΕΊΟΙ 
ΠΡΟΘΕἸΌΓ[α Βο.Ἐ (]. α ἐπιδεξίως) ! 20 εὐφ. (ΒΉΊΘΒΕΌ ΒοΝ -- ἐφ. Ὁ 
ἘΠῚ [τ6}1.} ΑΙ. ὅ1.Ἔ ! 2] τά βῶ ὅπι. Ηπι, Βῦ.Ἐ -- τό α΄ «(β΄ Ὁ) Θὰ πὶ 
ποίδ ΤὙΤΟΙ. ἐφημοσύνην γράφε καὶ τὸ ΨΥ ἵν᾽ οἰκεῖον ἢ τῷ μέτρῳ. τὸ 
δὲ τὸ ποτε ἀττιχόν ἔστι ϊ ἀλλὰ χαὶ υἷ᾽ ὀρφαϑεδομένῳ, κεὶ πηλεΐδᾳ δια- 

λελυμένως γράφε. οὕτως ἔχει γὰρ τὸ μέτρον ὀρθῶς. --- τάν [ΒΙΡΕΕῸΠΡ 

[Ο]ΕΠΟ ΥΥΧΥΖΙςΦ αν ΑἹ. πο." Βα. Ηΐ. (οὰπὶ 8568.) --- ὄρεσι τἄν ποτε 

(οπι. ἐνὺ) 1)8. (1π ψαοά οἱ ἴρβο ἰηοϊ41) [| ποτ᾿] ποτε Καὶ [[| ἐν οὔρεσι ΡΟ Βο.Ἐ 
Βα. --- ἐν οὔρεσι ΒΗΕΕῸΙΓΒΙΓΙΥ Χ]ΖΙς] ὅπι. Ηγ. Βε." --- ἐν οὔρεσιν 1α' 

ΑΙ]. {- σϑενῆ 6,56 Βρ.5 -- σϑενεῖ το]. --- ἡ. π. ἃ. {{| 22 φιλλύρας ΡΟ 
ΒΌ {{υἱὸν νοι. οὐ Μοβοῖ. ΑἹ. Βο.Ἐ --- υἱ᾽ α' (ΤΥο]. ; νἱάθ βιργα) ὅπ. --- 
παῖδ᾽ Βο. {|| 23 πηλείδᾳ α΄ (ΤΥῖο].; οαπὶ αἱ. διὰ τὸ μέτρον; νΥἱᾶρ Βιρτ) 
51. Οχ. -- πηληΐδᾳ ΑἹ. ἢο.Ἐ --α πηλείδα(α) ΒΟΕΕΟΙΡΘΗΌΥΧΖςοΓ {[ μὲν 

[Β]0ΕΕΙΟΙΠΓΡΘΕΊΓΓαΊ τ. στ. Εο. (οαπι 8560}.) --- δὲ ΥΥΥΧΥΖ ΑἹ. [|| - ἔδην 
Ζ -- Οἰδαν το}]. πιοὶ (οὔαμπι ΝΥ Ὁ) {{-Ώ24 βαρυόπαν [Β] ΠΟΙ ΠΌΓα’βΊ Βο.Ἐ (απ 
ὅ9ἢ. [Β] Βο. μεγαλόφωνον) --- βαρυόπᾶν ΕὟ --- βαρυοπᾶν ΕΥ̓ΤΧΥΖφΓ --- βοω- 
παν ῬΟΕΝ (ουπὶ ὅ.ιι. ΟῊΤ] εἴθ. μεγαλόφϑαλμον); οἵ, Ἐπβίαίῃ, Ρ. 168, 48; βοῶ- 
πις ἃ αὐϊθυβάδπι ΘΧρ]οαίαν μεγαλόφωνος; οἵ, Ηόδγοι. [0γρ. στεροπᾷ κεραυνῷ 
τε 9]. α --- στεροπᾶν κεραυνῶν τε ΟΠΊΠ65 Π188. Α]. Εο.Ἐ (οαπὶ 568.) [| 25 Θεὸν 

Β -- ϑεὼν το]], (απ ὅοῃ. αἰ νἱάρίαγ: παρὰ τοὺς ἄλλους ϑεούς). Εβὲ χαρὰ 

ΡΙδοραῦ ἵπ αοοαβαῖϊνο τι τηαρὶβ ρορίῖοο: οἵ, Ν. Υ͂, 38 {|ὲ 26 ταύτας] ϑείας Βο. 
-- κεδνᾶς 8. χλειτᾶς (Ηι.) ΟἿ, 50. οὐ τω, Ι 21 ἀμοίρειν Ἀ {| 28 ἔγεντο 

α'β΄ (Ττῖς}.) 8πι. Βύῦ. Ηπι." --- ἐγένετο τε}].; οἵ. Ῥ. ΠΙ, 81 [{ πρότερος α'β’ 
(ϑοα κα]. Τυῖοϊ. εἰς τὸ παλαιὸν) --- πρότερον ΤῸ}]. (Θ᾿, τὸ παλαιὸν) 
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͵ » ,ὔ 
νοήμω τοῦτο φέρων, 
ὰ ε 7 ὁ δ, 7] 

40 ὃς ὑπερέφϑιτο πωτρὸξ, ἐναρίμίθροτον 
5 ' ΤΊ 7 

ἀναμείνωις στρώτωαρχον Αἰθιόπων 
τῇ Ῥ ͵ ᾿ - « δὰ υϑι 

Μεμνονώ. Νεστορειον γῶρ ἵππος ὡρμ ἐπέδα 
ΕῚ . ͵ ς ] 

Πάριος ἐκ βελέων δαϊχιϑείς" ὃ δ᾽ ἐφεπεν 
“{ 

κρωταιὸν ἔγχος" 
͵ὔ ᾿ κέ 

35 Μεσσανίου δὲ γέροντος 
“μ ἤ -“ δ 

δονηϑεῖσω φρὴν βόωσε παῖδω ξον᾿ 

᾿ ὌΡΎΑΙ ἢ “ἢ 2 ᾿ 3 » 

οοωμαιπετὲς δ᾽ ἀρ᾽ ἔπος οὐκ ἀπέριψεν" αὐτοῦ 
μένων δ᾽ ὃ ϑεῖος ἀνὴρ 

7 Ν ΄ δὲ ͵ 
πριώτο μὲν σανώτοιο Χομιδῶν πῶτρος, 

90 ὑπέρφϑιτο ΒΓ [[| ἐναρίμβροτον [Β]6ΓΡΊΟΌΓΥ ΧΊΖ[ο]Ρ ΑἹ. πο." Οχ. 
(δε μονὴ οαπὶ ὅοἢ. οὐ οἱ. 6Ζ --- ἐναρήμβροτον ἘΠῚ - ἐναρίβροτον ὯΙ] (εἶ, 
Ο. Ἱ, 101; Ρ. ΠΙ, 58) ---- ἐναριμβρότων α'β' (Τ τ 61.) ὅτι. Πα. [| 31 ἀνα- 
μείναις (1π πα110 πι8.) Βῦ." ---- ἀναμείνας ΖιιαΊβ] ΑἹ. Ῥν. Ηγ. 6," (τρούοῦ 
οἵ. 5, ΠΙΧΧΧΗΙ, 48) --- ἀμμείνας [Β|0 56 ΠΡΟΩΒΥΎΧΥΖΙΟ)7 Βο. -- ἐμ- 

᾿ μείνας ἘΣ 5 ἀμύνας δ᾽ὴη. --- Ραγ. Β6ῃ. ὑπομείνας ΙΙ σράταρχον] ἀρχὸν α΄ 

(Τ ας]. οαπὶ οἱ. ἄρχοντα) [} στρατάρχου ἐνν μέμνονος Β [{ 32. νεστο- 
ρειον [6]7α]} ΑΙ. Βο: -- νεστόρεον 91. ἘΙΡΩΠΙ͂. ΥΧ.Ζ --- (6 Β6 ἡ. ἡ. || 

38 δαχϑεὶς Β --- ΚΠ: ἼΜΕΝ Ι ὅδ Ἰάδ8. ἍΝ] ΠΟ ΕΞ δόν θαι, Ὀχ ΕΤΞΣΞ. 

ὃ δ᾽ Μι. Ηγ.2Ἐ || ἔφεπεν α΄. ΑἹ...Βδ.". -ἰ ἔφεπε" νειί, οὐ Μόβοι. πο." || 
34 κρατερὸν ΡΟΒ [|| 8358 μεσαν. ΡΌΥΧ.Ζα || δονηϑ.: ΒΡΕΒΟΠΡΟΟΝΝΝ 

ΧΥΖο ΔῈ. ὃν." --- δοναϑ. [«΄β (1 τ 61.) ἊΙ, Βο.Ἐ { {βόασε [Β]ΠΕΕῸ 

ΠΟΙΒΙΟΥΧΥΖαβ' ΔΙ. Βο." --- φώνησε Ρ -- βόασεν Κὶ ὅπι. [| παῖδ᾽ 
δον Ανν. τὰ] [[|0ωῳ31 ἂρ ΥἸΧ ΔΙ. Βο. || ἀπέριψε Ῥ9 --- ἀπέριψεν Ὁ 

[6]1}ω΄ ΑἹ. ὅτι. Οχ." (ἢ ΤῊ]. οὐπὶ ρ]. διὰ τὸ μέτρον) --- ἀπέρριψεν ΒΕΒῸ 
ΙΩΕΌΧΖ Βο.. ποις ἀπέεριψεν. {|| αὑτοὺς. ., --ο αὑτοῦ (ϑῖπο ἀϊ8ι.) ο. --- 

αὑτοὺ. ΟΧχ. --- αὐτοῦ (β'π6 αἰ8ι.) ΘΕΟΥ͂ ΧΡ ΑἹ. --- αὐτου. ΒΕΊΟὕΖα’ Ορ." 
το. αὐτοῦ (. 6. ἴῃ Ἰο60) (Ηγ.) πω. Βῦ." (οἰοραπίον; Χερίς ) - ὅ.ι, ΒΠ) οὐ 

μάταιον δὲ τὸν λόγον ἑαυτοὺ ἔρριψεν, ὑπο ίεῖνοῦ γὰρ κτλ. 0] Ηο." αὐτοῦ 
Βαροῦ, ΟἹ. Ζ πατρος. ΘΠ, ἰριθαν αὐτοῦ ρῖοὸ ἑαυτοῦ μαραΐε; Π66. 101 Δαν. 

αὐτοῦ ἀρμπὰ Ῥιπάδυαμη Ἰοσίσαν [οὐδὲ βᾶθρο δριιἃ Ηοχηθυιπι}; {Ὁ. μένων οὐπὶ 
ῬοΠάοΥΘ ῬΥΐπιο ΙοοῸ Ῥοβίψιτη, αὖ τη Ῥ, 1Υ, 88, {{{- 38 δὲ (οι. 6) ΠΟ 1Ὁ] 
Βο. (Ηγ.) --- δὲ ὁ Βι. --- δ᾽ ὁ ΒΕΕῚΖ [1011] ΑΙ. Βο. ΟΡ. ὅπι." --- ὁ 
(οπι. δ᾽) 5.3 --- 501. ρᾶγ, γὰρ Παροί, 



“Ρ᾽ αν, ΡΨ ΨΥ ΠΠσέἔοτυρ τ ΎΥΕ ἘΞ - θπσ- ν--υυὄἝ ΝΣ 

᾿ 

ὄ  πὈσπ τ ΊΨΞΞϑΌΟΓ ΥὩΤΓῪΓῚῚ Ὑ 

- ΓΞ ΞΞΞΕ 

230 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙῚ ς΄. 

“ ,ὔ “ 7 “ 40 ἐδοκησέν τε τῶν πάλαι γενεᾷ 
Μ , 

ὁπλοτέροισιν, ἐργον πελώριον τελέσαις, 
ω - » Ἵ 

ὕπωτος ἀμφὶ τοκεῦσιν ἔμμεν πρὸς ἀρετάν. 
τὼ μὲν παρίκει" 

" -“Ὕ Α , 

τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος 
Γ ᾿ ἥ “ 

45 πατρῳαν μάλιστω πρὸς σταῦμαν ἔβα. 

40 ἐδόκησέ τε τῶν οΥγμηθβ βουρε (οὔατα Οἱ 1.617α΄ Ξοὰ ἴπ α' οὐπὶ εἷ. 
ἀντὶ μιᾶς; οἵ, 4. 18. 22. 31.) Οχ. ΗΥ. --- ἐδόκησε τῶν ΑἹ. --- ἐδόκησεν τῶν Βο:Ἐ 

(νππη οχ Δ]. τηδηανῖῦ; ΒΒ, ποὴ οχβίαῦ; Ὠΐηο ἰάθπχ υἱζίπτη οἷαι δὰ Ἐο; ἡ" 

Ργοραραίαμ) --τ δόκησεν δὲ τῶν ὅη. Βᾷ, --- ἐδόκησεν δὲ τῶν Βο. ΗΙ, -- 

ἐδοχησέν τε τῶν Ηπι, Βῦ. --- Βοῃ. Β Βο.Ἐ ἔδοξεν οὖν (Οἱ Ὁ[Ὸ 9] Βῦ, οὖν 

οτηἰ ἔπη) --- ῬΆΓΑΡὮ. Β[6] Βο. ἔδοξε δὲ (θα Ομ.) [ ὅ.ἢ.;: οὐ 56 }.8 
ΠῸῚ ἰοσογιπὶ τοῖς πάλαι 5οᾶ ὁοηἰαπχογαῃὶ τῇ τῶν καλαι γενεᾷ οαπὰ ἐδόχη- 

σεν, τὲ θη. ἔμοῖῦ: ἐδόχησε τῇ γενεᾷ τῶν πάλαι εἶναι ὕπατος πρὸς ἀ ἀρετὴν 

ἐν τοῖς ὅπλο οτέροις; ὭΘΒΟΪΟ δὴ (οι ϑ6ἢ.3 }) τῶν πάλαι ὀπὶ ὕπατος, γενεᾷ 

τρῦμῃ ὅπλ. οοηβοοίδηδιμῃ 5: , Υ οὔτ αι πὶ Απΐ. Βαχημητ5. Ρἱ δῖα υἱάθθαΐαγ ρὸ- 

βἴθυιβ (ὙΠ θοον. ΧΥ͂Ι, 40 54ᾳ.)}, πππο νΥἱνθηύῦιατη ΤῊΣ, Βατημηι5 Ρῥἱοίαΐα νἱᾶο- 

[τ΄ [ 4] -ροισι Ὁ [[ τελέσαις Β Βὺ.Ἐ --- τελέσσαις ες - τελέσας 
[Ρ9 Ε][}.Ίβ] ΑΙ. Βο." --- τελέσσας ΠΕΕΟΒΌΥΝΡΟΧΖ [|| 42 τοκέεσι Ῥ -“-- 
τοκέεσιν ΟΠ [[| ἔμμεν οπιπο8 [[ἐὀ 48 παρίκει ΒΕΑΟΥ Βὺ.Ἑ --- παρήκει Ὁ 
ἘΡΕΘΙΡΟΕΗΌΧΖ .α' [τ. ν.] ΑἹ. πο. --- οἱ, Ζ παρῆλϑεν [|44 τῶν νὺν δὲ 
[617α’ τ. τ] ΑΙ, Βο.Σ --- τῶν δὲ νὺν ΒΕ ΕΟΊΙΡΟΕΓΤΥΕΧΖ πο; (Υνς τῷ 3) 

---τὰ δὲ νῦν Ὁ ᾿ 45 πατρώαν (ὧαν Ἐ' Ηο. ΒΙ. --- ᾧαν Ζα' ΑἹ. Μη.) 

ΟἸλΏ68 [| πρὸς] προς (Ι. 6. πατρὸς) Ὁ {| 40 παάτρωΐ τ᾽ ἐπερχόμενος ἀγλαΐαν 
ἔδειξεν | ἅπασαν ΒΗΕΕ ΘΙ ΠΡΟΕΒΟΥΓΥΊΧΙΥ]Ζ (Β πάτρῳ --- ας πάτρω --- 

Ε' τ᾽ ἀγλ. οὲ ξε!} --- Βὶ ὠπασαν) ΑΙ. Ηο.» -- πάτρωϊΐ τ᾽ ἐπερχόμενος ἀ- 
γλαΐαν ἔδειξεν (οπι. ἅπασαν) [6] [α΄ ὃ ϑ:.Ἐ --α ἰᾷ, (βθᾷ πάτρῳ τ᾽ ἐπερχ.) 
Ηπι. Βῦ,Ἐ -- Ιἅ. (βοᾷ πάτρωϊΐ τ᾽ ἔρχ.) [α΄ }]β' --- 1ἅ. (βοᾷ πᾶσάν τ᾽ ἐπερχ.) 

Ηε, --- πάτρῳ τ᾽ ἐπερχ. ἀγ. ἅπασαν (Βᾳ.3 ..ἷ. 6. οὔπο ἄθοιβ ραϊγαϊ ᾿πϊξαμβ “). 

5]. α' τῷ πάππῳ. οἱ δὲ, τῷ ϑείῳ ϑήρωνι. --- ὅ.. Β πάτρῳ, (αὶ ἢο. αὖ 
πάτρωϊ,) τῷ πρὸς πατρὸς ϑείῳ ϑήρωνι (δ. ε]. Ζ). ἐπερχόμενος οὖν πρὸς τὴν 

τοὺ ϑείου ἀγγελίαν (εἰς Ὁ; ἀγλαΐαν, Βα Πο. χὴ καὶ χατὰ (ατὰ οπι. 6) τὸν 

κόσμον ἑαυτὸν ἶσον ἀπέδειξεν. ἢ οὕτως" ἀντὶ τοὺ πάτρωξ ποιητικῶς [λέγει ΒΙ. 
τὸν γὰρ ϑήρωνα λέγειν ϑέλει τὸν ἀδελφὸν ξενοκράτους (6]. Εἰ τῷ ἀδελφῷ 

τοῦ ἕεν.). [Ιῃ 50}.1 βὶ νὸχ κόσμον τεβροπμᾶοι γοοὶ ἀγλαΐαν, ἀγγελίαν ἱπ ἀηῖο- 
αοἀοπόθιιβ ρτὸ ἀγλαΐαν γοοῖα 586 μαθοῖ. [π ὅ9},3 Β6.Ἐ οππθπάανϊ ἀντὲ τοῦ 
Θείῳ, πάτρωϊ ποιητικῶς, Νοδοῖο ἂπ πᾶδο. οπιηῖα (4πλ6 πππς οοηΐαβα ἰ6- 
παηίαν) οἰϊπι πο ἀθ πάτρῳ 568 (6 ἀΐνογβα ροϊοβίαϊο υοοΐβ πατρῴαν αἰβραίζαία 

[ἀϑυϊηῦ, απδπὶ ΠῚ δὰ Ῥαύγ θη Χοποογαίοπι, 8}}} νοὸ δὰ Ρδίγα πτη ΤΠΉΘτΟ- 

Π6πι, 8111 ἀοπίᾳαο (8.0.8 τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἑαυτοῦ στάϑιμην) σ,ΘΠΘΓΑΙ Ια 
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πάτρῳ τ᾽ ἐπερχιόμενος ἀγλαΐαν ἐδειξεν. ἜΣ. τ΄. 
νόῳ δὲ πλοῦτον ἄγει, 
ἄδικον οὐδ᾽ ὑπέροπλον ἥβαν δρέπων, 

σοφίαν δ᾽ ἐν μυχοῖσι Πιερίδων᾽ 

ςο τίν τ᾽, ᾿Ελέλιχ,ϑον, ὡς εὗρες ἱππείας ἐσόδους, 

ὦ ρμαῦτοβ γϑυμουίης, ΠΙΒρ!σοηῦ ἰηϊτα πατρῴαν οἱ πάτρῳ Ῥιοχίπια. Ἦῖης 

Ρτοβοϊβοθημ πάτρωϊξ ἰπογρτγοίαμο νοοΐβ πατρῴαν, ἰηϊ. γ5. 4Ὁ Βιθβουϊρία, δα ἰοχ- 

ἴασα ἰηἶΐ, ν5. 46. ἀθίαρϑα 6886. ν᾽ ἀθθιύαν. ὙοΥὴ ἅπασαν, ιοά ἰηϊξ., ν8. 47 ἢ 

γοίξ, Ἰοοὶθαν, οαπὶ 1η1Γ. γ8. 40. γοϑυἀὐαγὴ τοῦ Τρ αρηθί, οὔ Ἰρϑιπὴ 6 6]. ἴη- 

ΒΟΥΙΠῚ 810 ΠΘΟΘΒ86 οϑῦ, ΕἾ, ὁμάν τ᾽ ἐπερχόμενος ἀγλ. ἔδ. (οἸΐτι ἔσαν τ᾽» 
ὅλαν τ᾽ γῥτοροβιῖ: ὅοττα. Ρ. ΚΠ) --- Αὐ Βυζαμπίϊογαπι βου! ἀπο οτηθηᾶα- 

ο παροὺ χτὸ ἀοίοπααϊαγ, Νάτη ἅπασαν 5011 οὗ ΠΌΠΊΘΙῸΒ ἐαγραῦ οὖ οὔἵο- 

Βπ δῦ, Π6Ὸ ΘΧΡΥΪΠΗΪ Ια ἴῃ 50ῃ. ϑοᾷ πάτρῳ οὐ ἔδειξεν ἴῃ 56. Δρραγοηΐ. 

41 δὲ οἴω, Β, [| πλούτω ἘπΟΈΣ, [ἄγειν Ὁ [| 48, ἀδικον] ἀδινὸν: ὅπη. 
Οἵ, 56. οὐ δα Ο.1, 104 Ὁ] ααᾶο Επδβί. 8 12 [[0ωῳοὐτε ΒΗ ΕΒ ΘΙΡΟΒΤ 
ΥΧΖϑα' ΑΙ. Οχ. (οαπα Εαϑύ. 8 12) --- οὐϑ᾽ Βο. Βηι.Ἐ ΗγΥ. Βο." .-- οὐτ᾽ ΟΡ. 
-- οὐδὲ δ. --- οὐδ᾽ Βα. [| ὑπέροπλον ἤβαν νον. ΤΥῖο]. ΑἹ. Βο. ΗΤ. 
ΒΟ. (οατὰ 508. Αὐβια, ΠΠ, 54 [». 884] Ιαπάαΐ, α ὅνν.: Βρ.3) --α ὑπείροπλον 
ἥβαν ς" (Μοβ6}.) Οχ. -- ἥβαν ὑπέροπλον 8πι. --- ὑπ, ἀυάταν τη.3 (0011, Ῥ. ΤΙ, 
28) --- ὑπ. ὕβριν Επδίαιιι. (Ῥγ. 8 12) --- ὑπ. ἑπέταν ΚΥ, --- ὑπ, ἀπό νιν 

(1. 6. ὄλβον) Πα. --- ὑπεράφανον ἀκμὰν οἹΐπι (ΕΒ. ΙΥ͂, 546) οοπίοοῖ (6χ 
Κ6ἢ), ὑπερήφανον... ἡβην), αποά αὔπιις ρῥασροῦ; ὑπέροπλον ΟΠ δΔρποβοῖδαν 

ηἶδὶ ἴῃ 50. Ῥ βϑιῃίθαυθαο --- ὑπέροπλον ἀγανῷ Ηΐ, ὑθπιογο [| δρέπων) 
διέπων ΕἸ, --- 9]. Ε΄ ἔχων [| 40 -οισιν Χ [[.50 τῶ] τήν ὌΥ ἢ [| τε ΒΕ 

ΕὉ.ἢ (ἢ τέ) --- τ ΡΟΟΥΧΖΙ[ο])7[«Ἴ ΑΙ. Βο.Ἐ --- δ᾽ 1 (δοι. δὲ, 568 μος 

δὲ οτὰ, ἴῃ 1) [|| ἐλελέχϑον Ἐποα' (ἔνο ἰχϑον᾽ ) --- ἐλάσιχϑον9 δρυὰ Ἐπιβία!ῃ.. 

ῬΥΤΘ 10 Ρ. Ἷ ᾿ ὀργαῖς πάσαις ὅσον ἱππείαν ἔσοδον Β -- ὀργαῖς πά. 
σαις ὃς ἱππείαν ἔσοδον ΡΕΒΟΠΡΟΒΒΌΟΥΥΧΥΖ ΔΙ. Βο. ΟΥΥ ὀργεῖν --- 

ΑΙ. πασαῖς ---- ἀἰδύ. ἀηῖα ὃς ΟΕἿΧ Βο. --- εἴσοδον 5 Βο.Ἐ --- εἴσοδον] 

εὗρες Βὶ (6 91.) --- ἐσ ὁδὸν Μ᾽ 5[Υ1 ἔσοδον]) --- εὗρές 9᾽ ὃς ἱππέαν ἔσοδον 
οὐγα  (Μο56}.) (πὰ Κὶ εὕρεσϑ᾽ οὐ ἕππέαν; ἀδ ὁ ΠΟ ῬΓΟΙΒιι5 οομβίαῦ; αὐτὰ 
εὕρες Δάβουῖρϑῖ: [ὁχραηοῖο ὀργαῖς] οὐ ἐς ἴῃ ὃς οοτηπηαίαν!) --- 14, (βεα ἱπ- 

πίαν) Οχ. --- ὀργαῖς ἐς ἱππείαν ἔσοδον α΄4β΄ (Τ 10]. οὐπὶ ρΡ]. ταῖς ὁρμαῖς 

ταῖς εἰς τὴν ἱππικὴν ἀμιλλαν) Ηπι. Βὺ.12 Ὁϊ. ὅν. ρᾶ.: Βὺ. ἱππίων) --- ὁρ- 

γαῖς ὅλαις, ἐς ἵππιον εἰσίοδον, (ὁπ, μάλα) 81. --- »ὀργᾷς πάλαι ὃς ἵππειον 

ἔσοδον (μαλ᾽} Ῥν. --- ὀργαῖς, ὃς ἱππίαν ἔσοδον] εὗρες, (ομι. μάλα) Βο, -- 

,ὀργαῖς ὃς εὗρες ἵππιον εἴσοδον, (οπι. μάλα) Ηγ. ,ὅσϑ᾽ εὗρες ἱππίαν 
ἔσοδον, (3. (1) τ- δα, θρις τ Δ. Θ᾿, εὗρες ἱππίας ἐσόδους (Βῦ.) ΤῊ. (ἐΧ 

ϑ08.) ἤν ὀργᾷς ὃς ἱππίαν ἐς ὁδὸν, Βρ.1 - ,ὃς ϑῆκας ἱππίαν ἔσοδον, Βρ.3 

- ὁρμᾷς ὃς ἱππείας ἐς ὁδόν, Ηὐὺ. --- ἃς (ὧς) εὗρες ἱππίας ἐσόδους, ΘρῸ 

ἤπρον (ἄοτπι. Ρ. ΥΠ) οχ Β οὐ δι. Β οὖς εὗρες ἱππείας ἐσοδους (001 Βο. 
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μάλα “ταδόντι νόῳ, Ποσειδᾶν, ἐκσυκοαι 
γλυκεῖα δὲ φρὴν 
καὶ συμπόταισιν δμιλεῖν 

μελισσᾶν ἀμείβεται τρητὸν πόνον. 

οὗς εἰ εἰσόδους; ἴῃ ΟἿ] οδὲ ὃς εὗρες ἱππείαν ἔσοδον [1] εἴσοδον), τουτέστιν 
ἱππικὰς ἁμίλλας" ἵππιος γὰρ ὃ Θεός). Ῥοΐεβὲ ααϊάοπι Π]π ὅσον (1. 6. αποὰ 

αἰάποῦ 84) οὔἴίδιῃ ἴδνθγ ΤΥΊΟ ΠΟ (σαϊπα5 οι αίοπομ Ηπ. παβοίθηβ ᾿ζογαν ): 

Ροββὶβ βουϊθεγ ἐς πᾶσαν ἑ. ἔ.; 564 ἴδηθ0 Ρ]ατΆ]οτι οαπὶ ϑ6}., (Ω0]]. Ρ, Υ͂, 108) 

οὲ ὡς εὗρες (δὶ πια]5 ὥς Θ᾽ εὗρες), φιδτηνὶβ ὀργᾷς ὃς (Ρᾳ. Βα.1) 51 Θχθῖα- 
ΡΙ5 ΘΟΣΑΡΕΘΒΑΣΟ ῬΟββθῖη, ναὶ δὐτἀογοῖ. 60}. δαΐθῃῃ ὩΪΜΙ] πο ἀρ ἰ᾿ἰβίο ὁρ- 

γαῖς πάσαις (ᾳποᾶ ῬΓΟΙΒΌΒ 1πῈ 16 650) πο 4ἀθ συϑῦθο εὗρες βυραπάϊοπᾶο αι- 

οαπΐ, θα οἱ. ΕΒ) εβὲ εὗρες, 6]. Ε; ἐξεῦρες, ε]. Οἱ ἀϊξετία ἔξωθεν τὸ εὗρες. 
Εκ δῖβ 9]. οἱ ὅθῃ. 818 Πιϑιβιὶ ΜΟβΟΉ., 564 ποῦ οὐθαϊἀθυῖπη οαπὶ ἀρ ΥΆΥΪΟΥΘ 

Ἰαθα ἤοσαα ἴθ -σϑα ἀοβίποπές (Δ. ἢ. Α. 129) οορίξαββε. Αἀ ὀργαῖς εἷ. 
Ζ ὁρμαῖς, αἃ ἱπ. ἔσ. 6]. Ἐὶ ἱππικοὺς ἀγῶνας. ΙῃνοΗΪ ὀργάς οὐ ὀργήν (μος 
5651) οὔατα ἴῃ ρτόβα ᾿μϑχῖοα οβίθηαηΐ; ργδοίθγοα ὅθ. οὐ οἱ. βδορίαβ ρορίϊ- 

οατη ΟΥ̓ΒΙΪΟΏ ΘΠ ἱτηϊτδηΐαῦ ἢ ἀπδτο ὀργαῖς πάσαις ἱπίογρτοίδ ποι γβ. ὅ1 μάλα 

ἀδόντι νόῳ 6586 οχἰβίϊπιο, αἰ ὅσον δὰ ἃς (ᾳποᾶ αἰποι δ 6ὸ5 αποβ ἱμυοηϊβιὶ 

δαϊταβ βίμια!! δαποβίτβ) ροσπαϊς, ᾳποᾶ (οαπι εὗρες) 6 π|88. δχοιαϊε, 

5] μάλ᾽ Ηο. -- μάλα τιβ8. ΑἸ. Οχ,Ἐ {{|Ωἀδόντι Ζ Βὺ.» --- ἁδόντι Β 
ὙΟΧΙο].7, ΑΙ. Βο.» --- ἄδοντι ΒΙΘΕΊΡΟΟΥ« --- ἄδοντι Εα --- ἀδῶντι 8.’ β΄ 
-- ο]. Ε' ἀρέσκοντι. Οἵ. δᾶ Ο. ΥΙΙ, 18 [{ ποσιδὰν ΕΕ --- ποσειδὰν Β. ΠΕ 5. ἢ 
ΕἸΡΟΓΒΊΌΙΓΥ ΧΊΖΙο] κε’ ΑἹ. Βο. (σεῖδαν Ῥ)ὴ [| προσέχεται ὅπι. Ηγ. Β6.Ἐ -- 
προσέρχεται ΒΙΘΕΕΟΙΡΟΘΗΒΟΌΥΧΖΙεαγα β΄ ΑΙ. Βο.ἢ (οὔἴδμη ὅοι. Β6Ό 
Ηο. προσέρχεται καὶ προσοικειοῦται). Βοίετίαν προσέχεται εχ ΤΥ̓ΝΥ, 4.05 
Θθο πὸῃ Υἱᾶϊ, 1] 52 οχίν. Ρίοπο ἀϊδέ. Ἐὶ --- τοΐμιθ ρίομο Β [|[ 68 ὁμιλῶν 
Ρῳῃ. |}. 54 ἀμ.} διέρχεται ΕΙ. Ἐ' -- ὑπερνικᾶ οἱ. Εἰ -- ἐναλ[λ]άσσει εἰ. Ζ 
- παραβαλλόμενα παραπορεύεσϑαι 86... Β Βο. υδἱ ΘΟ) παραλλάσσειν καὶ 

παραπορ. (παραπολ. Ὁ) [{ τρ.] ἐπίπονον οἱ. Ζ 

ΒΌΡΒΟΥ, τέλος ξενοκράτους. ΤΠ --- τέλος. Εἰ - ὕμνου τέλος ξενοχράτους 

ἀκραγαντίνου. α΄ ----  πα}1α δαῦβοῦ. ἴῃ ΒΗΕῸΙ εἴς. 
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ΜΕΓΑΚΛΕΙ ΑΘΗΝΔΙῸ, 

ΤΕΘΡΊΙΠΠΦι. 

5, ΟΡ 89. 
ἘΞ ἃ »-- 

’ 
τ ν΄ τιν ἀπ τ 2... 9Ε-Ξεξ 

, ΑΚΗ͂ΣΕ τον ΚΥΣο ἶρις, "ς ΑΕ ὩΡΞ--Ξ ὩΣ ὰ . 7 . “Μ.-ῳ 

,ὔ ΞΡ τς 7) ΞΞΞ -..- 

ΕἾ ΕΔ .-.---  ... 

 -ν τ 

δ ,ὔ πᾷρυν: 
Ἄλλα, ἀμ κόπο «σα 

4 . 
σα πὶ ἀΑ πὰ 

; 

πὴ ἢ ῳ 
ΜΔ ΟΝ ΠῚ 5.2. ..5..9 

Π 

ἰτοῦ  δ ἀδεεοδι- 

ΒΡ ο ἀπ 5. 
, Χχ ͵ 

Ἀ΄΄ς.,- .., -«, τ Ξ μὼ “-- 

,ὔ , ’ὔ 
.- βιαν ιν πὶ αὐ ωκαν ει" 5 τ τἰϑρ σι δ, -- 

Ἄ , 
ποι γ 4 ἥπΞΞ ᾿Ξ 

ὌΨΌΝ προ οὐ ΞΞ ΑΚ ΝΑ ΠΗ ΕΖ 

,ὔ ,ὔ , 
πο μὰ ΦΠλ  Ξ| “π΄, τὔτὐὔῇὰ λϑ ως, ἐξ κυ ὡν,.Ξ- 

δ ,ὔ ’ὔ 
-- Μὲ ρν ϑντο υυο,, τῷ 

Ἔτι πππὶ αΘ]ι 

1π807. μεγ. ἀϑ. τεϑρ. [Β3] Βο.Ἐ (φῦμα 56}.) --- μ. ἀ. ἵπποις. Χ 7 -- 
μ. ἃ. ἵπποις. ὀλύμπια. ἴσϑμια. πύϑια. θΟΠΡΥΧΥΖ - μ. ἀ. ἵπποις, 

ὀλύμπια. πύϑια. ἔσϑμια. 10α'β΄ ΑἹ. --- 1, (οπι. πύϑια) ἘΣ --- μ. ἀ. νικήσαντι 

ὀλύμπια ἴσϑμια: (οπι. ἵπποις οὐ πύϑια) Ε' --- μ. ἀ. κέλητι. Βρ.2 (Χ 
ΒύοκΚΗϊο τοϊαύπτη οὐαῦ ἵππῳ; θρὸ ἵπποις ὁποίαν!) ---- οὐ. ἴηβοῦ. 9 

Μούτν. Οὐοπίυμχι Βρ.2 βἰγ. ὅ οἵ 6 ἴδ ὦ - ὦ -Φ . (ὦ --2ὺυ.- ὦΞ 

αΟ]Οἰβϑίμηο 50η0, 8604 τηΐητι5 γϑοίθ --- δίγ, 1 Βῦ.1 Ημ.3 5ὅ.ν.38 -- ὦ 0 

Ὁ πο Ὁ ἘΞΑ  ΒΙΣ 2" 6 8. Ἐυϊο ποις. ὐξευξεεῖς  Ξ υ ςωπσξωνς 

ἘΠ τῆ ἘΕΌΒΕΙ ὐὐ9ο9᾽ δε Ε΄ 2 να πη νε 10. 
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͵ ξ ͵ ἃ 

Καλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες ᾿Αϑᾶναι ΣΤρ. 
’, 3 “ 5 -“Ὕ -“» 

προοίμιον ᾿Αλκμανιδᾶν εὐρυσϑενεῖ γενεῷ, 
κρηπὶὸ ἀοιδᾶν 

ἵπποισι βαλέσϑαι. 
5» Ἁ 7 Ι 7ὔ 3 ον 

5. ἔπει τινὼ πᾶτραν, τινῶώ Τ᾽ οἱκον 
» ͵ 

αἰᾶν ὀνυμάξομαι 

1 [ὡἸς κάλλ. Ὁ, {{| μεγαλοπόλες ογηπα65 πι88, (οἰβὶ ἀθ α΄ ἰπ Βῦ. πὶ π, π.) 
ΑἹ, Βο." Βὺ.3Ἐ- μεγαλοπτόλιες ΒΌ.1 Ητη.3 8..328. ΗΙ. [ ἀϑηναι Ὁ Οἱ. 

δ Ο, ΥΠ, 88 [| 2 προοίμιόν τ᾿ α' (ΤΥΐοΙ. πιδ]6, οὉ ἐρεχϑέως γ8. 10) [} 
ἄλχμαν. ΘΕΟΊ ΡΊΟΥΧΖα' Ἡγ. Βο. --- ἀλκμαιν. 9 ΑΙ. Βτιπα Οχ, (7 ἀλμ. 

- ἀλχμαιαν. Ρ Βο. --- ἀλχμαιων. Β, --- ἀλκμαιον. [Β] ΟΡ." Ρν. {{0ω-ιδᾶν] 

-ιδὼν ΟΒἘ! [| ἐρισϑ. α’β' (Τιῖς].) Βῦ.: Ηπι.2 ΤῊ. Κγ. [{ - εὐρυσϑ. νοίϊ. 
Μοβοῃ. ΑἹ. Βο." Βὸ,3Ἐ (σαπὶ 56}.); οἵ, Μοῖυ. [[|ςἀἰδῦ. ροβὲ πρ. (ποῃ Ῥοβὲέ 

γεν.) Ζ ΗΣ. - ρΡοβί γεν. (θα Ροβὲ πρ.) Ὁ ΑΙ. Βο.ἕ (οαμη 56Ἡ. Βυ Βο. 
κάλλιστόν ἔστι προοίμιον τῇ εὐρυσϑενεῖ γενεᾷ (μος οπι, Βῦ.) τῶν ἀλκα- 

μαιονιδὼν αἱ ἀϑῆναι, ὥστε κρηπῖδα χτλ.) --- ροβὶ ἀλκ. ἑδπέστη [Π --- πὐΐπι- 
απ Κ Β6. --- ποῃ αἶβέ, ΒΗ ΕΕΊΤΥ[αἼ Βὺ.Ἐ || 8 κρηπίδ᾽ ΘΕΕΙΡΟΟΥΧΖ 

Βο.» Οχ. --- κρηπῖδ᾽ [ΒαΊ,9 Με. Ηγ. [{ -δῶν 19. [ἵπποις ΒΌΕΕΟΙ 

ΡΟΒΟΥΎΧΥΖςο Βο. Ορ. --- ἵπποισι [«΄βἼ ΑΙ. Βε. [5 τίνα τ᾽ οἶκον 
[ΒΙΕΕΟΤΟΙΟΥΧΖΙοΙ κε΄ β΄ 9 ΑἹ. Βο: Ἐ (σαπι ὅ.ῃ. ΒΓ) Βο. τίνα τὲ (τε) οἷ- 
κον) --- τίνα κατ᾽ οἶκον Βὶ --- τίνα δ᾽ οἶκον Ῥ Βα. Ηἰ, Βα. --- τίνα γ᾽ οἷ- 
χον β΄ (βἰς δριᾷ Βῦ, τοϊδίαμῃ 68) ---- τίν᾽ οἶκον 6. Ὁ, (νἱᾶοκο; οἵ. Ο. 1, 32) -- 
τίνα οἶκον (1π π.}10 τη8.} Βῦ.Ἐ --- τίνα οἶκόν τ᾽ (δ᾽) Β4ᾳ.2 Νοη οραβ. [|6 αἱᾶν 
βουῖρβὶ, ἴ,6. γαιάων; οἵ, Ηοπι. Οἁ. μ, 404; 1. ΠΙ, 18; ἀ6 5ιγποίαγα Ηοπι. ἢ, ρ, 372; 

βαθοβῦ Ἰοοαίῖο ποὺ γαίας εὑρήσω ; ΡΙπά, αἴαων βουίρβογαῖ (ΑἙ. Ὁ. Δ. 110), ααοᾷ 

Ροβίψιδμι δηΠ ααϊξτι5 ἰη αἰῶν σοπ55]δ (πἰβὶ ΡΙ μα, σογ αἰῶν βουρβὶῦ; ἤδπὰ πηα]ΐα ΠοΥ- 

Ε16. αὐδ6 ἀἸαΙΘοῦ βαηῦ ἸρΠΟΥΆΤ, 15) [γα άθπι ἔδοῖῦ ᾿πέθυρυ ΘΕ θ 5, αὖ 8}}1} οἶγοα αδιῖ- 

ναι αἰῶνι ΘΧΡΙΠοαμἄππὴ ἔπιβίγα ἸΔΡογαγθηΐ, 8} τ΄ αἴων (ΞΞ ἀΐων; ἴΐὰ Ρρ.), δὶ 
ναίων οὐ ναΐίοντ᾽ οπιοπᾶατοπι, Ὑ ΔῈ 56ῃ. δ] Ἰϑοῖῖο ναίων ἴῃ Βο. (ποη ἰπ Β ααυἱ 
γοῖθα ὁ δὲ δίδυμος ἁπλούστερον ἀκούει ομ τ) Ὁ Ὶ ἄγ πιο, ἴῃ πη88. (6 Ὁ) Δ Ρο]- 
Ιοπῖο {εἰδογράφῳ] ἐτϊδυΐζαν, Ἐπὶ ΑΡΟΙΟΙΙ ἱπυθηΐαπι ὈΙάγταιβ ργοθαυϊί, --- ναίων 
ΟΠΠΠ65. τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ (πὰ Ζ οππὶ ρ]. ἐγὼ οἰχῶν ἐν τῇ ἑλλάδι 6 86}.) --- 
ναίοντ᾽ 8:1. Οχ.Ἐ (6 85.8.38. [οἰκοῦντα]; ἀοίδπβαμη. ἃ Ηπι. αὖ ΡΥῸ ναιόμενον 
αἀἰούατα, δ]αίο Ηοχμ, 1]. β, 626: 4 Βῦ. οοπδίγαοοπο βοἰθοῖᾶ,, Οὐϊα5. Ραΐτϑθ, 

ΟὔΠπ5. ἀοιηι5. οἰ ΟΥ5 Δ ὈΪ ΓΑ ΟΥΘ ΠΟΙ ΠΘΙΩ ὁ“ ΔΥΡ Γ5 Πα8 1 ὙΘΥΪΠΒ, ἴοτο ΟΕΠῚ 

81.) -- μαίων (4παβὶ πος οββοὺ μώμενος) ΡῈ. --- κλείων ΤῊ, --- αἰνέων Κν. 
-- λαῶν 8ν.1328..-- ϑγατῶν (8νν.) --- ἀ6 Βρᾳ.3 οἵ, Μοίγ, --- φαίην Ηἰἱ. -- 

ὑμνέων ΗΔ.1 --- ἔργοις ἢΔ.3 (1. 1 ΧΧῚ, 280) --- νικῶντ᾽ ΒΔ. (1. ΠΧ ΧΧΗΙ, 89) 
ῷσπδθ πούϑπη ἰπγθηΐα γοοθητ σαι, αἰαὶ τη χὶπηδτη Ραγΐθμι ἱηροηΐοβα, ἰᾶτηθη «α 

ΠΌΤ ΟἸηἶΐα ἴαϊδα. Οδβίθηδιηΐ, απδηΐο 81] ΠΟ ἔθ] ϊοϊοΥῸ 5. βοὴ Οϑα ΟΥ̓ 65. ἴῃ 

τ] 8. ἐπουῖπὶ Ὑϑίθγεβ οὐἱτοἱ, οράμπηο ἰαγτο, [[0ὀνυμ.} ὄνομ. Π)40 17, {ωΟυ6-αξο- 



ῬΧΡΗΠΌΝΙΕ 28Ὁ 

ἐπιφανέστερον 
Ἑλλάδι πυϑέσϑαι; 

,ὔ ἃ ͵ ε -“ 

πάσαισι γὰρ πολίεσι λογος ὁμιλεῖ ᾽Αντ. 
3 » ,] [, Ι ͵ 

το Ἔρεχ,ϑέος ἀστῶν, "Απολλον, οἵ τεὸν γε δόμον το 
»"» 7 

Πυϑῶνι δίᾳ 
“ 

ϑαητὸν ετευξαν. 
“ἷὔ Ν “ ,: ει “ 

ἄγοντι δὲ με πέντε μὲν ᾿Ισϑμοῖ 
κ᾽ 3 ᾿ 

νῖκαι, μίω δ᾽ ἐκπρεπὴς 

μαι Ζα'β' ΑΙ. Βο." 508, -- ἄξω ΡΟ ΔΘ(Ρ ογ΄ (6 ρ].; δὴ οπιθπάδίο 9) --- 

ἄζω ἘΠιο --- ἀξαι ΒΠ.Ἐ ΡΟ. ΠΡΟ. ΕΠ. ΧΥ (αμποά ργὸ ἱηβηϊῖνο δοοὶ- 

Ῥἰθῃΐθβ Θχροϑιιθῦππύ ΡῸΥ εἰπεῖν ΘΟΥ1).,) δἀάϊίο δυνήσεται ρ]. Εἰ τηᾶ]6 ; οϑὺ ργο- 

ΟἿ] ἄπθῖο Θιμθῃἀδηα! ρου απ) --- ἀξεαι (Βῦ. Βα.3) --- ὀνομαστὸν ἂν ΗΊΙ. 

-- ὀνυμάξομεν ἢα. Νοπῃ οταΐ 50] οἰϊαπᾶα νυ]σαΐα, ἰᾶται ἃ ΤΥ]Ο]. οὐιία 6 50}. 
Ὁ οὐ ἰρβμη ὀνυμαξομαι ὈΪ5 αἰβαγίο ᾿ἰογαῦιν,, οὐ ἰάθη ἐγ, Ῥεῦ εἴπω οὗ εἰπεῖν 

δυνήσομαι οΧρ ϊοαίαγ. 106. ογπηα τηράϊα οἵ, Βα. 11, 85; Ρ.1, 24; ΥἹ, 14 δ]. 
5΄1η ναΐων Π0ἢ ΑΡΟΙ]ΟΠΗΪΟ 564 δηθααδθ γα! οηΐ ἀρ θοΥ οἱ νθῦθ ῬΙΠαδΥῚ {πἰ580 

ογθἄθγοιη, ναίων ὀνυμάξομαι Ῥγο ναίων ὀνομασϑήσομαι δοοίρθγοπι, τ΄ ρορία 
8686 ΑΥΠΘΠΙΘηβοῖη ἤἥπρογοῦ: ., δὰ ρα αγα, απᾶτὰ ἀοτησχτη 1ΠΠπ|ϑίυϊογοιη Πδ- 

Ὀϊίαπ5 αἴοαῦ, δαᾶϊθα ἀταθοῖδο ὕ “ἢ 

Ἶ -ρορον ἘΞ || 8 ἐλλ.] ἡλ. 8. ἡ 0Υὖ || πυϑ.] ὥστε ἀκοῦσαι μαϑεῖν 

τινά Ζεὶ [] 9 πάσεσι 1 --- πάσσαισι Ἡ, [| πολέεσι [ς7]αβ ΑΙ. Βο.Ἐ Βύ.3: 

601}. Βιι. 1, 1718 --- πολίεσιν 145. Ἐο; --- πόλεσιν ΕΒῸ, --- πολίεσσι ΥΥ 
Βῦ.1 Ηπῃ,2 55.238 ΗδνἝ. --- πολλιέεσσι ΧΥΖ - -- πολέεσσιν Ἡ, --- πολίεσσιν 

ΒΡΘΊΡΤΟΥ -- ἄς Ῥ η. η. {|ἠὃ λόγος ΒΗΕΕΌΟΠΡΟΕΤΙ (ὅ.ἢ, ὃ λόγος καὶ 
ἡ φήμν) --- λόγος (τι. δ) ὙΓΥΤΙΧ [ΥἹΖΙ ἸαἼΒΊ ΑἹ, Βο,κ (εἰ. Ζ ἡ φήμη 
- Ῥιοθαίο αὐθουϊο οὐ ἡ ΖΦ. τ. Φ. -- --; οὐ νβ5. 1 αἵ γε 

8ῃ μεγαλοπτ.ῦ [| 10 - ϑέος [Β] Προ ΕὟ ΧΖ[6]7 ΑἹ. Βο.Ἐ --- ϑέως ΠΕΘΤΡΩ 
ΕΠ’ (Ὑτῖο].: οὗἁ ν. 2. εὐ Μδι) Β01Π10 νἱῆο: Ὁ. ΥἹΙ, 46: ΧΙΠ, ὅθ 4]. || 
ἀπόλλων [ς7] ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ.» -- ὦ ἀπόλλων ὅπὰ, - ἀπολλον ΒΙΘΕῸ 1[ΡῚ 
ΘΙΕΊΌ.ΥΧ.Ζα' β’ Βό.Ἐ Οὐ Μοίν. οὔ ν. 2. || τεὸν γε δόμον [Β} 6]. (Μο5.}. 

Οχ.Ἐ -- τεὸν τε δομον [Β]ΠΕ} ΟΠ ΠΡΟ.’ β΄ Βο: -- τὲ (Ι. 6. τεὸν) δό- 
μον Ὗ -- τε δόμον ὟΝ --- τεὸν δόμον ΧΥΖ ΑΙ. --- Ρ. ἢ. ἢ, τε --- τεὸν δό- 
μον ἐν ΗΙ. ποπ᾿ τπᾶ]8 --- τεὸν μέγαρον Βᾶ. ([ἃ. ΙΧΧΧΊΙΙ, 40) 6011. Ο. ΥΨΊΙ, 2 
Βράππᾶδτο αὐἰάθτη δυο α]α νἱάρίαν, 564 ΟἸϊβϑῖο ἴῃ Ὗ οἵο τηδηϊξοβία οϑί 

ΒΑΡΙΟρτΑΡ Δ. ΑἸ αἰ ορταρ ΐα ἴῃ γ6]]. οϑῦ, αὖ γ8. 2 γενεᾷ Βυπίζοβϑὶ ᾿ϑΠΊΡΙΙΠ) 

οἰβοῖαῦ οὐ ὑγοοΠμδίοθ. 816 οχὶθα8. ἀποιηδατηοάμπτῃ Ῥ, Χ. 5(1. 6; ΨΠ]|Ι, 58ι1. 6. 7 

1 ἘΣΘ ΞΟ ΎΈΕ ΚΟ Ι! 11 διὰ ΘΝ [[| 18 προτρέ- 

πονται ἐπὶ τὸν ὕμνον [756 ΖΕ] [|| δὲ μὲ πη85. ΑἹ. Ηο. 56}. --- τέ με Κγ. 
Π] ἰσϑμοὶ ἘΔΟΥ [[.ᾷΑ14 νίέκαι ΕΔΟΡΟΧ --- νῖκαι γ6}1. τη85. ΑἹ. ΒΕ. 56Β. 
-- ἰδπαῦδηι ο]οϑϑοπηᾶ ΘΧΡα]ὺ Βρ.3 6011. Ὁ. ΨΗ, 86; νἱάθ Μοίυ, 
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κι ͵ 

15 Διὸς ᾿᾽Ολυμπιὸς, 
“ διὰ ὰ , 

δύο δ᾽ ἀπὺ Κιρρας, 

οὉ" ’ ᾿ ε 5 

ὦ Μεγάκλεες, ὑμαί τε καὶ προγόνων. Ἐπ. κις 
ἰ 3 Α Ε νέᾳ δ᾽ εὐπραγίᾳ “ιαίρω τι" τὸ δ᾽ ἄχνυμαι, 

’ , 

φϑϑόνον ἀμειβόμενον τὰ χωλὰ εέργα. 
Α “ 5 

20 φαντί γε μὰν οὕτω κεν ἀνδρὶ παρμονίμαν 30 
͵ ΕἸ , 

ϑάλλοισαν εὐδαιμονίαν 
Ἁ λ ᾿ ,ὔ 

τῶ καὶ τὰ φέρεσσαι. 

15 - πίας [ΒΊΡΕ. ΕΟΙΠΙΡΟΕΒΥΓΥΊΧΙΥΊΖΙςῚ Αἱ. ΒΟ. Ἔρ. - πίοις ὕ' (86Η. ἐν 
[τῇ] ὀλυμπίᾳ) --- πιάς α΄ β' (ΤΥ16}.) ΥΥ8. γα. αι. Βὺ.Ἐ -- ἡγ. ἐν ὀλυμπίᾳ γενομένη 

Ζει {16 δοιὼ ἀπὸ α' β΄ (ο. ε]. διπλαὶ, ἦγ. δύο). Ὑτῖο], πὲ γ8. οαπη ΔΒ ΙΒιΓΟΡμῖοο 

δραπδγοῖ, ἀπαῖοπι Ηοτλθυΐοαμ ἱπνοχὶς, ἀοϊθίο δ᾽, β6ῃ, δύο δὲ || ὑμῶν ΡΟ 
Ἡ, Πι. -- ὑμαί [Β]ΒΕΕΟΤΌ εἰς. (ὅς. πος ρὸῦ ὑμῶν οὀχροηΐξ, βοᾶ οβὲ αἱ 
σαί (μος Ζ51): 841. 60]. 8.". Ρ. ὙΠ1Ι, 66 [88]} [{ὄ 18 εὐπρ. δὲ νέᾳ Ῥν. Βα. 
ταὶς [νέᾳ [Β,]1α΄ ΑἹ. Βι.Ἐ --- να ΒΗΕΕΚΌΠΙΥΡΧ » Βο. Ορ. -- νῦν 4 Ὗ 
Ζ (ε]. νῦν ὁ ὅ., ἐπὶ τῇ νῦν εὐτυχηϑείσῃ νίκῃ χαΐρω ἴῃ ἰοχίαπι γοηἰδ) --- 

9]. Ζ τῇ νὺν νίκῃ [} χαίρω τι. τὸ δ᾽ ΒΙΡΘΑΙΠ[ο]47 ΑΙ. Βο." πι.3 3 50. 

- χαίρω. τί τόδ᾽ ἘΌΡΙΡΟΘΧ.Ζαβ' Βῦ.13 (τοδ᾽ ἴῃ Ζ οαπὶ αἹ. κατὰ) οαἱϊ 

(ἈἸ5ᾶθ ἰμτουραποῦίοηὶ οοπϑιιοίπᾶο ΠΡγΑυοΥπὶ τί ΡγῸ τὶ οἱ τό δ᾽ ρῖὸ τὸ δ᾽ 
ΒΙσ Δ ΠῚ οοοδβίομθπι ἀραϊξ; οϑῦ θηΐπὶ ΠῸῚ ΒΟ ατα [᾿ τί] ἴῃ ἘῸΡΙ εἰς. 5οᾶ οἴϊδπι 

[τ] ἴὰ Β -- [τί] ἴπ Βο. (τὲ, ΟΡ.) --- [τί ἴῃ Ὗ βἰπθ ἀϊβέ. --- [τὶ} ὄ'θ ὕὉ 
(Ὁ, οπι. τι -- [τῇ ἴθ Ἐρο (ΕἸ δος τὶ βίηθ αἴβι.); Ῥουῦτο τόδ᾽ ποὴ βοϊππὶ Ἐ' 

ΟΌῚΙ οἵς, μαροηΐ, 564 θέϊδῃν γ8ὶ ἰάθπι νοὶ τὸ δ᾽ Π6 410 ΑἹ. Βο. ΟΡ. --- τόδε 
Βγ. --- τὸ δὲ Με. --- τὸ δ᾽ 8. Μιᾶς Ρ. ΥἼΙ, 89. 61, Τ6. οἷο.; Ρ. ΙΧ, 87. 
110 οἵο. γαϊραίαπι ορτορῖο οοηβττηδί ὅ6Ἀ. Β Βο. (Δυϊβίασοῃ.).. ον ὅϑεν 

καί φησιν, ἔν τινι (Δ)]απδίοη8) χαέρειν, τὸ δὲ ἄχνυσίθαι χτλ., απὸ οὐαπῖνο 

Ηπι.3 πὸὴ ἀπθιίαϑβοῦ δὴ Αὐἰβίαο μα ἴτ, χαΐέρω τό" τὸ δ᾽ μπμμα, Ετθηΐπὴ 

Βό. 10] ταρῖτο ἀράρτγαϊ φησι τὸ μὲν χαίρειν, ὁχ αἱ υδ νἱάθίαν, παᾶπὶ ΓΠ Παροὶ 

φησι τὸ μὲν χαίρω, τόδ᾽ ἄχνυμαι. ΗθοιΙβδίπηθ. δαΐοιν Ηπ.3 ἀἴχοταῦ βοηβαμι 
6586 Ραγεϊῃ ρβαπᾶθο ραγέϊπι ἀο160; ρΡοχποι θηΐπι ἢ, 1, αἃ σχῆμα ἀπὸ 
χοινοὺ ἄ6 απο νἱάρ δᾶ Ὁ.1, 104 οἱ Επδβὲ. Ρυ. ὃ 12, --- χαΐέρω τε, τὸ δ᾽ Ηἰ. 

-- χαίρω. τί δὲ τόδ᾽ Ηα. ([Δ. ΤΙΧΧΧΙΠΙ, 40). Νϑαΐϊτο οραβ, [| 19 τὰ οπι. 
ΠΠ] κεν] κε καὶ ο --- καὶ Κ' [{ παρμονίμαν ἘΞῚ ΓΒ] 547, ΑΙ. ΟΡ. Βι. 8ι.384 

Βα. Ηπι. Βῦ. 56. (οὲ ρα]. Ζ παραμένουσαν) --- πὰρ μονίμαν [Β]ΠΘΡΟΥ͂Χ 
Ζα' [41.} Βο. Με. δ5ι.1 διε. 51, Οχ.Ἐ (πάρ, ἴῃ αἼ --- παρμενέμεν Ηι. ᾿ 
2] ϑάλοισαν Ῥ || 22 οἷ. Ζ καλὰ καὶ κακὰ (οὰπι 56}.) 

ΒΘαῦβον. τέλος, Π) --- ὕμνου τέλος μεγαχλέους ἀϑηναίου, α΄ --ο Ὠμ]1Δ 
Βα βοσ, ἰὰ ΒΏΒΕ" οἰο. 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ Η΄. 

ΑΡΙΣΤΟΜΈΕΝΕΙ ΑΠΠῚΝΙΕΤΗΙ 

ΠΑΛΑΙΣΎΤΗΙ. 

σύγο"π α 6. 
Χ 

ἐεὌοε ὩΣ τ ὦ Νὐὰ “ΠΡ 

ΤῸΝ 

’ ’ ν-“ “- τς Ἐν ἀὙΞΞ 

Δ Δ χσ ΥΣῈΣ 

--- 9 2 Χ' --- Ἢ ῳ]͵ 
π᾿  πἰ πὸόδ᾽ τ ὍΝ τὰ πο τὰ Δ.  τὧδ7ὺ΄ τὴ ΣΕ 

ταις, -.-- 7 ἊΖ 
πο τὸ ἐ,Ἐν Ὁ πολι ᾿ξ: 

- 

πη σ ἀκ, 
’ , 4 

δ π- ἂς -- -- πῶ -  Ὃ.υ -- 

τὸ τ αδΥεσς, -Ξ ἜΞΟΣ οὐρῇ οἷς, Ἐ- τῷ 

’ ’ 
ἀξ ὐποννς, ἔμπα πα τὰν  ξαξδις, - ὩΣ 

5 7 χ Ἧ . 
.Ὰ Ὁπυ ἘΕΌ Ρ᾿ ΞΡ  χλ τύπον "- 

ότι. πὰ ἝΝ ΒΞ: 
πν τ Ὁ ΘΟ, ΤΠ τὰκ 

Ϊη που ΟΔΙΤΩΪΠ6 ἡ ΡΙῸ ἃ Ρδβ51Π0 ρυοραύαμπι οϑὺ ΒυΖϑη 15; οἵ, ν58. 4. 10. 

ϑ0 55. Χ,0] 54. (56:}}59.0 Ὁ» (78.388 

1801. οπ. Ω --- 40 ΒΕ πη. πη. --- ἀριστομένει. 1 --- ἀρ. αἰγ. παλ. 
Χ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἀρ. αἰγ. παλ. νικήσαντι πύϑια. Εἰ --- ἀρ. αἰγ. παλ. νική- 

σαντι [τὴν] λξ πυϑιάδα. ΠΑΡΟΌΥ͂Ζ (Ὁ ὀλ[υμπιάδα]) οὑπὶ ὅθι, ΒΙΟΊΗΤ 

{ Πο." αὶ ΔΘ 5ουϊθομάμμπι 6586 οχἰβυιπιαν Μὰ. Αδρ. 1171544. Οοπίτα χ Ητη.3 

ΡΓδοίοτί, 564 ἴῃ (Οὐ ποῃ οϑὺ λῆ 86 λξ. ΕἾ, δε ὀλυμπιάδα 5ογϊθθηάμπμι, ἔοπι- 

ΡΒ Ριρηδθ ΙΒ] 186. 

Μούτ, [Ιὰ δὲν. ὅ ροβϑὲ ααϊπίαμη 50} δηλ ᾿ΠΟΙβίΟμοτη οὐϊατὰ γ8. 40 Πουὶ 

γοϊαῖῦ οὐ βοχίαπη αὐῖαπθ, οὐϊαπὶ γ8. 92, Ρ ἀπο ἄδτη 6856. βίαίαϊ Ητὰ.8 -- 

Ερ. 8 ἴῃ Βύ.1 ροβῦ οδθβαγαπι ἰπΐθυ ΠοΟηϑτὴ οὐ ἀθοϊτηαπι ΒΥ] Όδτη ᾿ἰποὶ 6 η- 

ἴθπη αἰβιαηοὕι8. ἸΘΟΊαγ, ἰην0 δαοίογθ, --- 1)6 Ερ. 6 αἴπ 810 ᾿πᾶϊοο 115. ουαῦ: 

παης (ροβϑὺ Βῦ.) δοίη 6886 υἱάοραίαν, ἄοπρο Ητη.8 θατη δᾶ ἰγοοπαθο8 86- 

ἸΏΔΩΪΟΒ ΠΟΘ ΙηΘΤῸ .2 -- - 

Βό. (ο᾽ Ηπι.32) βϑαυϊγηατ. 
ΕΞ 3 πὶ ΕΞ ΞΡ ΘΒ ΙΒ 
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4 ε 

Φιλόφρον ἫἩσυχία, Δίκας Στρ. «. 
κχ ͵ , 
ὦ μεγιστόπολι ϑυγάτερ, 

βουλᾶν τε καὶ πολέμων 
5 -“ ε “ 

ἔχοισα κλαεἴδας ὑπερτάτας, 
4 ᾿ 3 ,ὔ 

5 Πυϑιόνικον τιμὰν ᾿Αριστομένει δέκευ. 
Ὰ Α Α λ ᾿ ᾿ ". εἐὲ᾽΄᾽ “«» 

τὺ γὰρ τὸ μωλδῶκον ἐρξαι τε κωὶ παϑεῖν ὁμῶς 

ἐπίστασαι χαιρῷ σὺν ἀτρεκεῖ" 

Α 3 ΘΕΌΣ Ι τὺ δ᾽, ὁπόταν τις ἀμείλιχρον ᾽Αντ. α΄. τὸ 
“ “ ΕῚ 

καρδίᾳ χοτον ἐνελωσγ-. 
“ 7ὔ 10 τραχεῖα δυσμενέων 

Ἰ φιλόφρων ΒΠῚ, {} ἡσυχία ΒΒ ΕΟΙΡΟΕΟΥΧΖΙεα,β' ΑΙ. Βο:ἢ 
ἁσυχία Ηγ.2Ὲ {[{{ 2 μεγαλόπολι α [| 3 βουλῶν [Β,]} Ρ - βουλᾶν πι88. 

ΑΙ]. Βο.Ἐ {{ τε (τῈ}] δὲ ὕ0, πιαϊθ; οἵ, δᾶ Ὁ, ΧΙΥ͂, ὅ || 4 ἔχοισα ΒΙΘΕΕῸ. 

ΓΡΌ,] Βο." --- ἔχουσα ΠΟΕΌΥΥΥΧΥΖεχα' ΑΙ. Βο; {| κλαῖδας [0Ὁ]7 ΔΙ ο 568.) 

Με. 8ι.1 51. Ηπι. Βὺ. -- - χλαῖδας ΒΕ Βο. --- κλᾷδας 6. Αν. --- κλᾶ- 

δας ΒΠΞΡΕΥ -- κλεῖδας Β,10 --- κλείδας Β,5 Εο; --- κλαΐδας ΥὟΥ [Χ]ΥῪ} 

Ζ ΑΙ. ΟΡ. Βυ. 8.2} (τὰς κλ. ΑΙ) --- κληΐδας α'β' (ἐΣ β΄ ἀρυᾶ Βῦ. τὰς κλ. 
γτοϊαίατη οϑὲ; ΘΡῸ 6Χ α΄ ΟΠ Βοος οπῃοίαυϊ, 8604 οἱ. συνίζησις). Ῥοβδὶῦ ἀοίεπαϊ 

κληΐδας πὲ ἴῃ Αδοϊΐοο οαγππο: οἵ, Ῥ. Υ͂ πίε [Ιῃβ0Υ, Ι] -τάτους Π []} 
5. τιμᾶν ( [[| - μένους Ὠ- --- μένει 1 το]]. -- ὅθ... Β Βο. παρ᾽ ἀριστομέ- 

νους (- μένει Ὁ) [{δέκευ οπηπο5 [| θ᾽ ἔρξαι ΒΗΟΘΙΡΊΙΌΧαΖαα' β' ΑΙ. Βο.ἢ 

(ϑ.ἢ. ποιῆσαι 6]. Ζ πρᾶξαι) --- ἕρξαι ἘΕΊΟς --- ἄρξαι ΥΧ [| ὅπως Β -- 
ὁμῶς ΟἸΠΟ5 10}. πος βοὴ. ὅπως ἐπίστασαι (Λο5οῃ. Ῥγ, 874) οοπίαηχίε [] 

Ἷ ἀτρεχεῖ οτηπο68, οαπὶ ὅ6ῃ. απὶ ἰπ ΒΟΤ] Βο. τὸ ἀτρεκεῖ ἀντὲ τοῦ ὁμοτρεκεῖ 

μαροῖ, αὶ Βῦ.Ἐ (σαπὶ Ὁ ἃ]. 1.) ὁμοτρεχεῖ οαἰαϊε, Επδπι ο]. αὶ ὁμοτρεκεῖ. 

Ὀιβραίαὶ 56ἢ. ὯῸΠ ἄδ κ ἰὴ χ' σοτηπηπίδηαο (ὕει τρεκει 8 τρέχειν ἀογῖγοί), 56 
ἄς ἀ ρῖὸ ὅμο δοοϊρίοπᾶο. --- Ζεὶ ἀληϑεῖ ἤν. εὐκαίρως ᾳ. 8. ἐγκαίρως) --- 

Βῦ, ἰαδίο ἰοΠΊΡΟΓΟ ὁ τοοῖο, [|Ο8. ὁπότ᾽ ἀν Β -- ὁππότ᾽ ἀν Β.1 -- ὁπ- 

πόταν Βο: Ἐ --- ὅταν Β,36,320,3 Βο;3 --- ὁπόταν ΠΕ.ΕΘ6,11 οἰ. ΑἹ. ὅπ. 
ΠΠ τις οπι. ΥΧΖα {{Π,Ι1054. ποη αἶβὲ, ΠΕΊΟΥ Ηγ." -- ροβὲ χράτει οοπηπιδέο, 
αὖ πος ουπὶ δυσμενέων ἱππρσαίαγ Κ᾽ ΑἹ. ὅτω. Ἐ (ΜΒ ο ἢ, οὰπὶ ὅοῃ. Υ᾽ οἵ. ; ἰάθπι 

ἴῃ ἰῃξογρτοίδθοπο 85:.) το ροβῦ ὕπαντ. 5βοαπιὶ οομηπιαία Β Εο.Ἐ -- ροβὶ 
δυσμ. 5οϊαπι ρΙοπα ΕἸ --- τραχεῖα, δυσμενέων, ὑπαντιάξασα, κράτει τιϑεῖς Ὁ --- 
-- τραχεῖα δυσμενέων (ἰ. 6. σκληρὰ πολεμίοις), ὑπαντιάξασα (61. αὐτῷ [τῷ] 

χότῳ) χράτει (6]. τῇ σῇ ἰσχύϊ τιϑεῖς Ζ (Τ τὶ 61. Υἱτῖθ 8. ἑαϊβ΄Κ 1μη,) --- 
δυσμενέων ὕβριν οοπβοοῖαί δ. --- ἀογπι. δυσμενέων οαπὶ τις δοπίπηχῖΐ, ἀξ αἱ 

Ρϑγεοὶρίατη ορίοατη ἀξ ταῦ σΘΠΪν 8 οββοῖ, οἱ τραχείᾳ (510) οὰπὶ καρδίᾳ; κρά- 
τει δχροβιῖε ἐν κράτει τῆοτο 510. 
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ὑπαντιάξαισα κρώτει τιδεῖς 
ῳ Ἔν. ᾿ 5. Χ ΄, ὕβριν ἐν ἀντλῳ. τὰν οὐδὲ Πορφυρίων μώνϑεν 15 

5 Ξ᾿ Ν , παρ᾽ αἶσαν ἐξερεϑίζων. κέρδος δὲ φίλτωτον, 
εν 3, ΕἸ ῇ ,7] 

ἕκοντος εἴ τις ἐκ δομὼν φέροι. 

τς βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ. Ἔπ. α. 59 

Τυφὼς Κίλιξ ἑκωτόγκρανος οὐ νιν ἄλυξεν, 
οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων" ὁμᾶϑεν δὲ κεραυνῷ 

τόξοισί τ᾿ ᾿Απόλλωνος" ὃς εὐμενεῖ νόῳ 25 

11 -ξαισα [Β] Βο." --- ξασα ὨΒΕΌΠΟΒΟΥ ΧΥΖφα' ΑἹ. || κρατὶ 

56}.1 (κεφαλῇ δχρ!!οδη8) --- ἐν χράτει [) --- κράτει τ6}}. [} τιϑεῖσ᾽ [Β] 

οὉ Βο, ΒΥ. Μτ. (βοῖ.32 ἴῃ Βο.ἕ; 56. ἴη ' τιϑεῖσα) --- τιϑεῖσ᾽ (εἴς Ὁ) εἶ 

ῬῆρἉς -- τιϑεὶς (εἰσ) ἘΞ 86 (662) χὶ (6.2 ἴῃ Τ|; 56}. ἴῃ Β Βο." τιϑείσ!») 

-- τιϑεῖς (εἶσ) ΠΕΡΟΟΘΊΟΡΟΥ ΧΖοι[α Ορ. 5..Ἐ (08. 1ὼ. α Οχ.:; ΞΟ0ἢ.3 ἴῃ 

[Β]6 Οχ.Ὁ) {{| 12 οὐτε ΒΗ. --- οὐ δὲ ΑἹ. --- οὐδὲ ΒΙ[)ΕΕΊ6. εἴς, οαπὰ ὅ6ῃ. 

μάϑεν ΒΙΠ]ΘΊΠΠΥ ΧΖ,7|«Ί ΔΙ. Βο: ἢ (οατα 56}.13) --- μᾶϑε ΒΕΒΡΡΩΗ -- 
φύγεν Ῥν. --- λάϑεν Μα. 13 οπι. δὲ ΥΧΖ 8.8. φίλτατόν γ᾽ α'β’ 

(Ττῖ 61.) Α1. Βο." (ΑΙ. γε) --- φίλτατον (βἷπο γ᾽) ΒΗΕΕΟΠΡΟΓΕΙΌΥΥΧΥ 

Ζἅ7 Β6. Βὺ.Ἐ [|| 14 τος] -τες Β --- τοι ΑἹ, [{| ἐκ δόμων] γρ. καὶ εἰς δόμον 

Θεῖ --- βοῃ. ὅταν τις παρ᾽ ἑκόντος λαμβάνῃ [|| φέρει 171 --- φέροι Υ 5718 
γ6}1, {Ὸ15 βίά ΒΙΘΒΕ 9 ΟΙΤΡΟΓΒΠΌ. ΥΓΧΊΥΓ[ο] 7.’ β’ ΑΙ. Βο. ἢ Β6. Ηπι. 

Βῦ.Ἐ β.ῃ. -- βίᾳ Ζ ΠΥ. πιαῖὶο (ἅς Ζ εἴ, Ο. ΙΧ, 68; Ρ. ΤΥ, 390 «1.) ||} 

ἔσφηλεν ςΓ (ΜοϑοὮ, οοπμβαῖίο; οἵ, ΤΥο. κληΐδας γ. 4) --- ἔσφαλλεν α “-- 

ἔσφαλεν 1Ζ [τ6}1.] ΑΙ. Βο.Ἐ [|| 10 ἑκατόγκρανος ὅια. Οχ. Ηγ." -- πολυκᾶρά - 
νός τ᾽, α' (πεοβοῖο τῇ ἰάθπι 810 ἰπ β΄, οχ 4πὸ Βύοκηϊο ἑκατόγκρανος γ᾽ τεῖα- 
τἀπὶ 658) ΤΎΪΟ], τηϑ]6 (α΄ οὑπὶ οἱ, ὁ ἑχατὸν ἔχων κεφαλάς) --- πολυκάρανος 

πθ΄) πο ΒΒ, ΒΕ, - ἑκατονχάρηνος 4 (γκ ο Μοβοῖ. (νᾶ βαργὰ ας 

ἡ) -- - ἑκατονκάρανος ΑἹ. --- ἑκατοντοκάρανος ΒΕῚ -- ἑχατονταχάρανος ΠΕΡ 

ΘΟΗΌΥΧΖ (ὰ Ὁ αἱ νἱἀοίαγ κρανος ; ἰπ Υ καΪνος, 564 ρ ϑαρτὰᾷ α, ΔΙίογαπι ὁ 

ΒΌΡΥΔ ρ) -- Ρ. Π. 6, -- Οογιρίοϊα [Ὁ, ὁΧ ἑἕκατόκρανος ΟΥδ., Αἰ ορταρΡΗΪᾶ. 

Οὐ, Ὁ. Π, 65; ΕΝ, 7 «1. [}-νιν βουῖρϑὶ οὔπὶ ΑΥ. --- μιν ΟἸΊΠ68 ΤΏ58. οὖ 6(4,; 
Δ ΟὉ ΒΟΠΟΙΠΙ οὐ οὐ μὶ οΘοποογάϊαιη. ρτδοίαξασα ὃ 00 ποπιῖπο οὐ μιν διώξω 

Ο, ΠῚ, 45 ἀοίομαϊ! μοίοβί. ῬδυΆΡηγ. ὅ0 ἢ. ποη οχϑίαϊ βϑᾶ οἱ. 9) τὴν ἡσυχίαν, 

ΠΟῸΠ ΤΏ8]6, 51 δαπη βου 5 Ἰηδο  ππὶ ἀλεξεν, οἵ, Ηοπι, 1]. π, 688; οἱ. Ζ αὐτὸν 

τὸν δία. Βοίογίαν 80 ἰπίί, τ666, (α δ. ἰη46) δα βίαν, 584 βία ἴῃ 560ῃ. Θχροπίίυν 

ἡ τοὺ σώματος ἰσχύς 4ποᾶ τηΐηπβ θ6πὸ ΘΟμγοηΪ: ἴῃ οὐ μιν ἀλυξεν. [[|(ἄλεξεν 
Ι --- ἄλυξεν τ0}}. (Ζει ἐξέφυγεν) --- Ρ. π. 6. {{ 17 μὰν] μὲν αὶ [[ὃδμᾶϑε Ἐ. 

Ε΄ τηδ]θ --- δαμᾶϑεν Β --- δμάτεν  -- δμᾶϑεν Π6.0 οἷς, --- ΩεἸΖειϊ ἐδαμά- 
σϑησαν [] κεραννῷ ()8ς --- κερκυνῷ Ὁ 
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͵ Ἵ "» 

Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραϑεν ἐστεφανωμένον 
[.: Ὧ -“ ᾿ 20 υἱον ποίᾳ Παρνασίδι Δωριεῖ τε χώμῳ. 

ΕἾ Γ ες ἔπεσε δ᾽ οὐ Χαρίτων ἑχὰς Στρ. β΄. 3. 
ε ἤ “ν 
ᾧ δικαιόπολις ἀρεταῖς ( 
κλειναῖσιν Αἰακιδᾶν 

ὔ -“ὦ»ψ" 5 2 

σίγοισω νᾶσος" τελέαν δ᾽ ἔχει 
δὲ ἊΣ, ὦ ΤᾺ -“" -“ ᾿ ᾿ ΄͵ δ Ψ 

25 δοξαν ἀπ᾽ ἀρχᾷᾶς. πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται 35 
“ 3 5} -“ νικωφοροις ἐν ἀέϑλοις ϑρέψαισα καὶ ϑοαῖς 

ε “ - - ͵ 

ὑπερτάτους ἡρωῶς ἔν μώχιαις" 

τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέτει. 'Ἂντ. β΄. 
ΠΡ. ᾿ ἌΗ͂Γ 9 ; εἰμὶ δ᾽ ἄσχρλος ἀναϑέμεν 40 

30 πᾶσαν μακρωγορίαν 
, 7 “" 

λύρᾳ τε καὶ φϑέγματι μαλθακῷ, 
͵ 3 ᾿ ,ὔ ᾿ Θ᾽ “9 7 Ι μη κορος ἔλιγων κνίσῃ. τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τρώχρν 

10 - κειον] -κιον Εἰ (μοη ΕἸ.) [|| κέραϑεν Ερε [0 20 ποίᾳ(α) πι58. ΑἹ. 

Βο.Ἐ Οχ. Β6. Ηπι. Βὺ.Ἐ (08. ποῖα --- Τ ποίει --- πώα Ζ) --- πόᾳ ὅπ. ΗΤ. 
Αν. [{παρνασίᾳ(α) [Β] ΕΕΟΤΡΟΕΌΥΧΖΙοΙ] 7"7αΊ ΔΙ. Εο.Ἐ (σσ Ην.3Ἐ οἱ 

Ηπι.) --- παρνασίδι Βῦ. Ητη. ἢ (ς0}]. Ο, ΤΥ͂, 11 οὐ Αοβοὶ, (ἢ. 559) [| δωρεῖ 
ΕΣ (που Ε.) [| 2] ἔπεσε [Β]ΠΟΙΞΥΧΖΙίφαΊ ΑἹ. Βι.Ἐ --- ἔπεσσε ἘΕΊΣΡΩ 

Π Βο. Ορ. --- οὐχὶ ἔπετε Ρεὶ Οἔ, Ο. ΥἹὯΙ, 12; Ρ. Υ͂, 417 εἱ δὰ Ο. 1Χ, 1654. 
|| 22 ἀρεταῖσι ἢ, [| 2254. ἀρετῶν κλεινῶν (εἰ [| 28 -κιδῶν Βὶ || 24 9έ. 
γουσα ἘΠ -- ϑιγοῖσα Βα, Βρ.12 -- ϑίψοισα [Β]Π ΟΙΡΟΕΙΟΥΧΖΙο] Πα 
ΑΙ. Κο.Ἐ (δαμπι 86.) --- Ζεῖ ψαύσασα (μος οπΐπι γνοϊαϊς; οοᾶ, ψαύσουσαο). 

Οὐ δᾶ Ο. ΥἹΙ1, 18 {{ τελίαν ἘΠ. }" --- τελέαν Ἐὰρε γ0}}. [[ἠΆδ᾽ ἔχει οπ. Ὦ 
-- δ᾽ οπι. ἘΜῈ --- ρμϑγ. ὅ.ι. ἀλλὰ [25 ἀπαρχὰς Ὁ --- ἀπαρχᾶς Βο. [} 

πολλοῖς Βὶ [26 νικαφόρους ἘΣ πῃ τηδ]ο, βοᾶ Εὶ ἢ, 1. βοἱο υἱοβίουῦ οϑὺ --- 

Ρ. π᾿ ἃς. {{ ἄϑλοις ΠΕῚ [| - ψαισα Β Ηγ.3Ὲ (εἴαπι [Ρ]ΥΥ 2) --- ψασα Ὁ 

ἘΕΟΠΟΕΒΌΥΧΥΖίοε] χα ΑΙ. Βο.Σ {{ωῳ28 τὰ δὲ καὶ ἐν ΒΟΕΕΟΠΡ̓ΡΟΒ 
5010 νἱο, αποᾶ Θχοιιρίαπι δας δα Ρ. ΠΙ, 102 οἱ δθγῃ. 59}. Ρ. Υ͂ -- τὰ 

δὲ χαὶ (οπι. ἐν) ΥΥΥΧΧΧΥΖοϑ ἀγ (Ηγ.) Βὺ.Ἐ τϑοίο (Υ̓ παρὰ ῥτὸ τὰ) --- τὰ δὲ 
ἐν (οτη. καὶ) α'β΄ δ΄ (ΤῊ 61.) Δ]. παῖ --- τὰ καὶ ἐν (οπι. δὲ) Ηο.Ἐ (ἢ πα]]ο 
Βουϊρίο). --- ὅ9ἢ, διαπρέπει δὲ καὶ ἐν ἀνδράσιν. Οεὶ καὶ ἐν τοῖς πολιτιχοῖς 

ἀνδράσι διαπρέπει. Ζεὶ ἡγ. οὐ μόνον ἥρωας ἔϑρεφεν ἀλλά καὶ ἄνδρας ἀρίστους 
διαπρέπει. (ΟἿ. δᾶ Ρ, ΥΠΙ, 18 οὐ Ο.1,104 [| 30 μακρηγ. ΠεεΧΖςο --- μα- 
κραγ. [Β] ΠΡ ἘΒΙΟἸΠΡΟΕΙΟΥΙΑΊ ΑΙ. Εο.Ὲ Υἱάο Ρ. Π, ὅ8 οἱ Ο.1, 58. Ἐ} 
32 κχνίση(η) ΒΙΡΕΕΒῚΠΡΕΙΟΟΥ ΧΥΖΙα ον  Ημπ.13 Βὺ.Ἐ --- κνίσση(η) 
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» κ 7 χ “Ὕ ! “» 

ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεωτῶτον κώλων, 
ἄν ἐλ ᾿Ὶ κ » 

ἐμῷ ποτῶνον ἄμφι μωχιανᾷ. 

45 παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχινεύων μωτραδελφεοὺς Ἔπώ. β΄. 

᾿Ολυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχιεις, 50 

οὐδὲ Κλειτομώχ,οιο νίκαν ᾿Ισϑμοῖ ϑρασύγυιον " 

αὔξων δὲ πάτραν Μιδυλιδᾶῶν, λόγον φέρεις 

ζᾶ (Μ 508.) Ηγ. Ηπι.38 ΗΙ. οἵ, Μοίν, --- 61 χνήσῃ γε] κνίσῃ (ἃ. 6. κι- 

νήσῃ 1) ] τό δ᾽ (τόδ᾽) ΟΥ̓ΧΖ μοι [Β1Ε. ΕΤΡΟΡΙΘΕΙΟ. ΥΧΖΙΙΖα' ΑΙ. 

Βο." -- μου 6 1Δς -- βοι, (Δ ρῥυΐοτα) μὴ προσκορὴς ὀφθῇ Ἷ λόγος μου 
(μος Β Βο." αδὶ παπο φάνῃ οἀϊίατ; ἴῃ ΤΠ οδὺ ὀφϑῶ, οπιῖββο ὁ λόμος μου). 
--- Β08.3 μὴ κόρος ἐπιδράμῃ μου τοῖς ποιήμασιν (ϑ.ς ΒΟΑΉΗΤΤΊΙ; 564 ααυΐα 

Πδθο ᾿ἴπθὰ ἴῃ Β [{{π|5 ΤὈΘἀαία δο ἰθούα ΑἸ ΠΟΙΠ]Πτηα οὐαῦ, Βο.Ἐ μοι βουϊρβιῦ, 

ΟΙΆΪΒ580. τ. πο, πη} 16). ὃ νὺν ἐξείληφα ἔργον τὸ ἐν (εἰς ΒΘΉΗΤΊΙ; 568 Βο." 
ἔργον. τὸ δὲ 'δ) ποσί μοι (δος ΒΗΊ; 5864 μου Τ᾽ Βο.) τρέχον, τουτέστι 

τὸ πρόσφατον. - β61..3 τὸ νῦν παρὰ ποσί μοι (βἷο Β; βε64 ΟΠ] Βο. μου; 

Ὁ σοι) ὄφλημα τοῦτο νὺν τρέχον κτλ. Αρραγοῦ Ποβ δοίθ. πο μου 564 μοι 

Ἰορίββο; πιϊπαβ ἀρουίατη οϑὲ ἂμ τοδ᾽ ΡῬΙῸ τοῦτο, ΏῸΠ ΡῬΙῸ τὸ δ᾽ δορορίαμι γο- 
Ἰαουϊπῦ, -560..3 τὰ Ἰηξοτραπρθπᾶαπι οϑὺ ὑπερϑέμενος, φησὶ, τὸ παρεχβάσει 

ἡ β δέβύηε εἰπεῖν, μὴ κόρος ἐπιδράμῃ, μου τοῖς ποιήμασιν, ὃ ὃ νὺν ἐδείληψὰ 

ἔργον τὸ ἐν ποσὶ μοὶ τρέχον, τουτέστι τὸ πρόσφατον, (τί δέ ἐστι τοῦτο; ἡ νίκη 
. ταύτην) ὑμνήσω. [0832584. τράχον ἴτω ΒΕΤΙΡΥΎΝ Ηπι.:3 Βύ." --- τραχὸν 

ῥα ὈΡΟΊΟῦ - τρέχον τω ἈΧΥΖηορα Ε ων ΥΖ:) (εδα. 9ο]. 1ὰ ΒΘ) “--- 

ἴτω τράχον α΄ β΄ ΑΙ. ΒΟ. ΟΡ. ἘΕΨΙ͂ΡΕ, ---ὀ ἔτω τρέχον ΒὴΝ -- 1] δωρικὸν, 
ἐπερχόμενον -οὐπθλὶχο προκείμενον χρέος ἐλϑϑέτω τὸ σὸν ὃ σοι ὀφείλω ὡς ἡ- 

μετέρῳ παιδί, ΤΙ δε πούαπι Θ80ὺ ροϑὺ τρί ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ Βο. Ορ. Βι. ὅπ. Οχ. 
οοχητηδίο; ἴῃ Μι. 5.19 (6ὺ 815. γουεξ 51.) ΡΙθπθ; δηΐα τρ. ἴῃ Βά. πηα]θ, Νοῃ 

ἀἰδι, ΒΕ Ζαζα' ΑἹ. (8ι.34 ῬΗ . οαδὰ Ὁ) Ηγ. (ουτὰ 568.3; οὐϊατὴ 56. Ϊ Ὁ) 

893 οἵη. τεὸν ΡὉ --- ποῃ οπη. γ6}], [[ω καλὼν (λον) Ὁ {| 34 ἐμὰ ΥΧ“ {} 
ποτανὸν οτηη68 [} μηχ. [ΒΊΡΟΆΒ Βο. Βι. Με, --- μαχ. ΘΕΙΒΟΊΙΓῚ οἰο. ΑΙ. Ορ. 

δι, [85 - μάτεσσι Β5) ΠΕ ΟΊ ΠΡΟΆΕΙΓ [«ΓΡ1 Βο.Ἐ -- μάταισι Β1Β, ὸ;; 

- μάτεσι Η,Υ͂ --- ματεσί τε Ὗ -- παλαίσμασί τε ΧΖ --- μασίν τε φ΄ 
(Μοβ8.1.) --- ματέσιν τε Δ]. [{ γὰρ ἰχνεύων τηβ5. ΑΙ. Βο:Ἐ ΗΙ, --- γὰρ 
ἐχνέων (8πι.) Ῥᾳ. Ηπι.: Βὺ." --α γὰρ οἰχνέων Ἠπι.3 ΤῊ. ΚΥ. (1. 6. μεϑέπων) 
-- παριχνέων (Βᾳ.3). -- 568. οἰ. γὰρ οὐν μεταδιώχων καὶ ζηλῶν, Μιδοῦαν 

τοιαῦτα γ8. δ ΠΟ ΤῊΪΠ118 Β᾽ΠρΌΪΑΓΘ, αὖ ἀραᾶ Ριπάασγαιη. [] - δέλφους ΟἩ, [] 
30 οὐλ. α΄ (Τ 61.) [| ϑεόγνητον τ᾿ α' ΑἹ. [| κατ᾽ ἐλ. Υ {| 37 κλειτ, [Ὁ] 
ΕΒΟΙΥΧΖ,α' ΑΙ. Ην. Βε.Ἐ (ὅθι. Β Βο.) --- χλιτ. σ --- κλυτ. [Β]ΕΡΟΒΌ 
Βο." (ὅοῃ. ΤΠ) || - μάχον (89) ΧΖες --- μάχου Ζνε [| νίκην αὶ {|ὄ 38 ροβί 
μιδ. ἀἴδι. ΩΖ7 ΑΙ. Βο.Ἐ Ηι, ---  ποη ἀϊβῦ. ΒΌΕΙΟΥ Ηγ.; ροβὲ φέ ΒΡΘΡΟΝ ἩΤΕΙ 
ἀϊδέ. ὉΖ, ΑΙ. Βο. δι.5 Ηΐ. --- ἀἴβι. ΒΕΚΌΟΥ Ορ." Βύ.Ἐ; ροβὺ τὸν ἀϊδί, 

Μοϊητηβθῃ, Ρ᾽π δι. 10 



242 ΠΥΘΙΟΝΙΚΑῚ π΄. 

ι ω 7 » φ. ,ὔ -“᾿ 5» “ 3 

τὸν δνπέρ ποτ᾽ Οἰκλέος παῖς ἐν ἑπταπύλοις ἰδὼν ςς 
ελ ͵ » ἢ ’ " “» 

40 υἱοὺς Θήβαις αἰνίξατο παρμένοντας αἰχιμᾷ. 

Ν, π᾿ ὙΣ, Ν 
ὅποτ ἀπ᾿ Αργεος ἤλυϑον Στρ. γ. 
δευτέραν δον ᾿Επίγονοι. όο. 
Δ» 9: 
ὧδ᾽ εἶπε μαρναμένων" 

» κ “ 3 

Φυα τὸ γεννοαίιον ἐπιπρέπει 
5 ,’ὔ “ 

45 ἔχ πατέρων παισὶ λῆμα. ϑαέομαι σαφὲς ός 
΄ -» νν" 9" 8 3 ’ 

δράκοντα ποικίλον αἰϑᾶς ᾿Αλκμᾶν᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος 
“» -“ » ὀ 

νωμῶντα πρῶτον ἐν Καδμου πύλαις. 

ΕΩΖ. ΑΙ. Βο.Σ --- ποῃ ἀἶξε, ΒΌΕΙΥ ὅ8ὲ. Βὺ.» Βοροβαὶ ἱπίουρα ποῦ ποῖα 
ϑιορΠμαπὶ οὐπὶ (Μοβοῖι. 59.) Ητ. [|| δ λόγος νἱᾶθ δὰ 0. ΥἹΙ, 9054. 

90 ποτε ὀΐχλ. Ζε:ς),, (ποτε οἶχλ. Οχ.) [] 40 ϑήβαις υἱοὺς ὅπι. Βδ6. 
-- ϑήβαις γόνους Απ. Νοη οραβ. {{ ἠνέξατο (ἦν. Β.ΘΕῸ. Ὁ α΄ Μτ.5) οπιπος 

πι88, (οἴαπα Ὑ.) ΑἹ. Βο: Ἐ (φαμὶ 808.) --- αἰνέξατο Βῦ." [|| παραμ. ΕΘ 
4] ομν. ἀπ᾿ ΥΧΖ ΑΙ, {{|| ἤληϑον (βἰο) Υ {| 4] οἱ 42 οὕχπῃ ρῥγαθστοβϑὶβ οΘοη- 
ἰπποῦῖ ἴῃ ὅ9ῃ. οὐ πὶ ΠΕΕΊΟΥ Ζ,7[αἹ ΑἹ. Ορ. ὅπι. (αε ἴῃ 1, Ῥρ. ϑειΐδι); 
οππὶ 844. ἴῃ Μτ͵ιξ; αἀπιρίσιο ἴα ΒῸ Βο. Βι. {43 ὧδ᾽ εἶπε 6,α'β' ΑΙ. 
Πο." (Ττῖς].) --- ὧδε δ᾽ ΒΗΕΕΟΠΡΟΕΓ.ΥΥΧΥΖ -- τῆδ᾽ 92} (Μο50}.) 
- ὅδε δὲ ΕΣ, οοπέγα Ἰθρθπι ΘΙ ΤαΪ ἢἶβ --- β6Β. (ὁπ. ἴῃ Β) ὁ δὲ ἀμφ. [1 μαρν. 
οὕτὰ 844. οοηϊ, ὅα, Ἐ (Ἰδυσδαίο Ν, 1, 25) --- οὕπῃ δηΐοος. ΒΟΤΖ α΄ ΑἹ. Βο. 
Ηπι. Βῦ.Ἐ (οὰπι ὅοῃ. βθᾷ πος ὅ9ῃ, οἵω. Β) -- αιηρθίσι ΘΕΟΥ͂ [| 44 ροβὶ 
γενν. Ῥίαπο αἴβέ. Οὐ ΑἹ. πιὰ [| ἐπιπρέπει [ΒΕΕὉΠΠΡΟΘΕΑΊ ΑἹ. πο. ἢ (οατα 
ὅοη. Β Βο. ἢ) -- ἐπιτρέπει ὈΌΥΧ.Ζ, (οαπὶ ὅοῃ. Ὁ αὶ θὶβ μος ἐπιτρέπει 
Ἰξογαΐαυ) βοᾶ ἰάθτη πὸρ Ππαροηΐ φυὰ, 56 φυᾷ(ὰ) οαπὶ τοὶ]. οὲ σαπὶ βοἢ,; ἐπι- 
πρέπει εβὲ οοΥπῖτατ: πὶ. (6011. Ηοπι. Θὰ. ὦ, 262) [| 45 ἐχ πατέρων] ἕχα- 

τέρων ο. {παισὶ ΒΟΕΕΟΙΡΟΕΟΥ͂ΧΖ «“--- παισὶν [6] {α΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- παῖ, 
σοὶ Ηπι.3 (οἴ Μοι.) 564 56}.3 ἀϊβογίθ οχρυϊμπηϊ τοῖς παισίν οὐ ὅοῃ. Τ) τοῖς 

ἐπιγόνοις. 1 λῆμα οὔπὶ βα4. οοπϊιπροηᾶππι 6586 οοηΐ. ΒΒ’ ὅ“: ἔτ, οαπὶ 80}. 

ΟΤἿΤ υὶ Ἰοπιπια οδὲ λῆμα ϑεάομαι, πος 560ῃ.1 οἱ β.ῃ. Γ ἴῃ ρδγαρηγαβὶ νοῦ- 
θογαμὰ φυᾷ οἷο. ἰαησιιπῦ σόοοπὶ λῆμα; Ξε ΒΙΟΥΖΙα οἱ ὅ.}.3 λῆμα οὑπὶ 
ΡΥΔορτοβϑῖβ οοπβοοίδηξ ; ποη εἶδε. ΠΕΕ --- Εεὶ ἡ ἀνδρεία --- ΖΕ] φρόνημα -- 
50 ἢ..3 προϑύμημα {|| ωὩ3ϑαέξομαι ΒΕΕΥ͂Υ Ηγ. Βε." --- ϑηέομαι ὅπι. --- ϑει- 
ἄομαι ς β' Οκχ. --- ϑεόμαι Ἐ;, -- ϑεάομαι Β. ΕΘ. ΠΡΟΕΌ.ΧΖ --- εἰ. 

ΕΖ βλέπω --- ϑοἢ. ϑεωρῶ [{ οχίτ. ΡΙοπο αἰβί, α΄ἔ 406 ἀλχμᾶν᾽ [ΒΠΕΕῚ 
Πὔ|αἹ Ορ." -- ἀλμᾶν᾽ γ --- ἀλχμᾶν Πα.γ4ς. ΑἹ. Βο. --- ἀλχμὰν Υ̓́ΡΟΧΑΧ͵ 
-- ἀλχμάν᾽ ΧυΖ -- ἀλκχμαον᾽  {{πὠπ᾽ οπι. Βὶ [{ 41 νωμῶντα γοίέ. οὐ ΜΟΒΟΉ. 
ΑΙ. Βο." -- νέμοντα α'β' Ρν. (Ην».) οὑπὰ ποίᾳ ΤΥῖοὶ. νέμοντα γράφε διὰ τὸ 

μέτρον || κάδμου πρῶτον ἐν πύλαις ΑΝ. Ῥοοία γο] ιδδοίογοβθ ΘΟΥΓΘΡΙΟΏ 68 
ΔαπΆ ΕΠ , οὐ ἴῃ ΑΘΟ]ϊοἶβ οαΥτΪἶθι18 δηΐο ὃν, γλ, βὰ ραββίαι. [[ ἐν] ἐχ Ὁ 
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ὃ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάϑᾳ ᾽ΑἌντ. γί. 
νῦν ἀρείονος ἐνέχιετωι 70 

50 ὄρνυχος ἀγγελίᾳ ἌΡ. ' 

ἼΛδραστος ἥρως" τὸ δὲ κοίκοϑεν. 

ἀντίω πρώξει. ̓  μόνος γὼρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ 
ϑανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ, τύχᾳ ϑεῶν 75 
ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ 

55 Ἄβαντος εὐρυχόρους ἀγυιώς. τοϊαῦτα μν Ἔπ. γ. 
ἐφϑέγξωτ᾽ ᾿Αμφιώρηος. “ιαίρων δὲ καὶ αὐτὸς 
᾿Αλχμᾶνω στεφάνοισι βάλλω, βῥαίνω δὲ καὶ ὕμνῳ, 8ο 

γείτων ὅτι μοι χαὶ κτεάνων φύλωξ ἐμῶν 
ὑπαντασεν ἰόντι γᾶς ὀμφωλὸν παρ᾽ ἀοίδιμον, ὃς 

: 48 ποτέρα(ᾳ) 1)1491] [| 40 ᾿Αρείονος ὟΥὙε. (Βᾳ.3) --- ἀρείονος τη88. οἷ 
οἄᾷ, οὐτὰ 8.ἢ. οἱ ρὶ. [| 5184. δὲ οἴκοθέν γ᾽ α'β' Βο. (Ττῖς1.) {{-| 52. μόνος 
ΒΙΕΕῸ.ΡΊΘΙΒΙΌ.ΥΧΖ Βο; Ηπι.:3 Βὺ.Ἐ --- μοῦνος [6]7Χι|β΄] ΑΙ. Βο.Ἐ 
Βα. Μι. ΟἹ, Μοίν. οὐ. δᾶ. Ο, ΥὙΠΙ,.1.. || 58. -ἕαις Β Βύ. Ἐπ -το, ἕας. τ0]]. 
Ομῖμθ8 [[ τάχα ϑέων ΥΧηΖδε --- τάχα ϑεῶν φ" --- τυχα(ᾳ) ϑεῶν [Β]Π ΕΠ 
[αἸΠΡΊΩ ΧΡ Ζυ[α’βΊ ΑΙ. Βο." --- τύχη ϑεῶν Βὶ -- Ῥ. α. ἢ. [| 84 λαφ(ὦ) 
ΒΡΕΡΟΠΡΟΕΌΥΎΧΥΖο; Ρυ. (Η;.1) Βα. μι. Βῦ.Ἐ --- χεῷ α'β' ΔΙ. Βο." 
(εχ α΄ λεῷ οποίαν!). Ὑἱάο ὙΤτῖο]. νβ8. 4 [|ἕ 85 αβ. γν {{- χόρους Β[6]7 ΑΙ. 
διὰ. Ἐ -- χώρους ἘΡΟΡΦΑΥ͂.Χ, Ζνα' Βο." -- χώρου 1 ὈΠΙΧΖΑε {{ γυιάς Β 
|[-νϑῦθα τοιαῦτα μὲν ἐφ. ἀμ. (": 18 γα ]ρ.) οἰμίτς 646. βοᾷ μαθοῦ Θὰ (αι 
1011.) οὐτὴ ποία στίχος οὕτω κείμενος ἐστι Ι Ὧθ τηθηβαζα γοοΐβ τοὶ αὑτα γἱᾶο 

αα Ο. ΧΠῚ, 18 [|[ὅ554ᾳ. μὲν δὴ φ9. α'β΄' (ΤΥῖο].) --- μὲν δ᾽ ἐφϑ. ΑΙ. Βο. 
Βτι. ΜΥι. ὅπι. Οχ. --- μέν γ᾽ ἐφϑ. Ρκ. --- μέν τ᾿ ἐφ. Β6. --- μὲν ἐφϑ. νοί!. 
Πι58. οὐ Μοβοῖ. Ορ. ὅ:. Βα. Ην.3Ἐ [{- 56 -ατο Ὁ [{ - ἄραος ΡΘΕ Αν. 
-- ἄρηος [Β]Ε.ΕῸΙΥΧΖΙοε])[«΄βΊ ΑΙ. Βο.Ἐ Οἱ Ο. ΥἹ, 18. { 51 ἀλκχμάνα Ὁ 
- ἀλχμᾶνα οπιποβ 10}}. [} βάλλων ες ! ὑμνὼ ΧΖ οὐἱϊ τοραρηδῦ ἰρβα 6]. 
Ζ ἀναχοὴήν τινα δίδωμι αὐτῷ, ὡσεὶ μύρῳ ἔρραινον φαχκτῷ Ι|-- 88. ἸΗΓΘΙΡ. Ῥοϑβί 

μα Ρίδῃο α΄ (ἐστίν, ποπ ὧν πωδειιδινα στ ΟΙΟΣ 6: Ζ ὅτι ̓ ἀμῷ. πλησίον οἰχεῖ 
ἐμοῦ, ἦγ. τὸ μαντεῖον αὐτοῦ [πλησίον] ἐστίν) - οοτηπηϑίο ἢ. ὅτ, Ἔπ-- ἢρη 

αἰβέ, νϑέξ. οὐ Μοβοὶ. ΑἹ. ὅ:, ΒΟ. {{ Ἰηΐθρ. -“ροβύ ἐμὼν Ῥίθῃο τ -- ̓οοτητηδίο 
ρα’ Ορ. ὅ:ι. Οχ." --- ποῃ ἀϊβέ. τ}]}. τηββ. ΑἹ]. Ηο. Βι" Βδ." ᾿! 80 ὑπαν- 
τασεν ὅη. Ηγν. Βρο.3 (ἰἄθ ὃχ Ῥ γοϊδίπτη δϑὺ 8 ΚΥῚ).--- ὑπάντασεν 81). 
Ηγ. Β6.3 (ἰάοτα 6χ Ρ τχοϊαΐαμη οϑὲ ἃ Β.. - ὑπαντίασεν ΒΟΕΕΌῸΙΩ 

ΒΌΥΧΖ ( ὑπἀντίασεν) ΑΙ. Βο." Βε. -- ὑπαντίασ᾽ 4 (Μοϑ8.}.) Οχ. 
- ὑπηντησέ τ᾽ 5α'β' (Τ τῖο].: οἵ, ν5. 4. 54) --- ὑπάντασέ τ᾿ Βῦ." Ημπι.8 --- 

Εχ Κ0ῃ.1 προσυποτίϑεται δὲ ὅτι καὶ ὑπήντησε... (5 αταὶῦ Ργαοίογοα θαπὰ Υ6] 

10: 
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6ο μαντευμάτων τ᾽ ἐφώψιατο συγγόνοισι τέχναις. 

τὺ δ᾽, ἑχαταβόλε, πάνδοκον Στρ. δ΄. 

ναὸν εὐκλέα διανέμων 90 

Πυϑῶνος ἐν γυάλοις, 

τὸ μὲν μέγιστον τόϑι χιωρμάτων 

ὅς ὠπασας" οἴκοι δὲ πρόσϑεν ἁρπαλέαν δόσιν 

πενταεσϑλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγες. 95 
ἄνωξ, ἑκόντι δ᾽ εὔχομαι νόῳ 

ΟΘΟΟΥΤΒΒ6... .) οἵ ῬΑΤΔΡγαβὶ β50}.3 ὅτι δή μοι... γείτων ἐστὶ καὶ φύλαξ 

τῶν ἐμὼν κτημάτων, καὶ ὅτι... ἀπήντησε Το πίαϑ, ὐδδιαν οὗ σοηβο ΠΟΙ ΟΠ ΘΙῚ 

βαδτη οὐ ΘΘ ἢ ἀΔ ΠΟ ΠΘΠῚ ὐυδμα βῖη6 οαιβα, Οἵ, Ο. Χ, 42; ΧΠῚ, 81. {{ γᾶς 
α'β΄ ὅπ). Ηγ ἢ (Τ τἰο1.) -- γαίας ΒΟΡΕΕΑΠΡΟΕΌ ΥΧΥΖς» ΑἹ. μο. Οχ. 

θ0 τ᾽ [ΒἸΖ[φἼ ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ. Βε." --- τε ΒΗΕΕΟΙΌΥΧ 4 τε) Οχ. 

- δὲ Ρ (Ρ ἰοβία ΚΥ. δ᾽) --- 56.123 καὶ {{ωἐφάψαιτο ' μάντις, Χρη- 
σμῶν τ᾽ ἀμφ᾽ ἅψατο Ηπι.8 Οὗ, Μοῖυ. Αρυᾶ 86}. γοτΡα (καὶ τῆς μαντείας 
ἐφήψατο) καὶ αὐτὸς ὧν μάντις τηδηϊεβία βαηΐ ἀδενὶ συγγόνοισι τέχναις ἰῃξοῦ- 

Ρτγοίαϊο. ,, ἰβᾶθπι ααϊθαβ οὐ Ῥαίθι ἀϑὰ8β δὐαΐ δυθῖθιβ. “. Τδηριοῦ μάντις. [} 

συγγενέσσι Ηΐ. [[ τέχνας οἰϊπι ἃ ϑ0.5 Ἰοοίαπι 6586 βιιβρίοαϊαυ Β5.5 Αἱ 

50}. 3 σογγαρίαπι οϑύ, ὙἹάθηίαν 84}1} (56}.1) συγγ. τ. Ῥ͵ΥῸ ᾿πβίγαμηθηα!! 80- 

ΟΟΡΙΒ56. (,, οοηρϑηϊία αὐίθ “Κ νοὶ, Ῥαίτα [ρϑύθγηα)] αγίθ 3) οὰπὶ οἱ. Ζ συγγενι- 

καῖς, ἐκ προγόνων γὰρ ἦν μάντις (Ὑ τῖο1.); 8411 σοῖο (50}.3) συγγόνοισι ἄθ 

ῬΘΥΒΟΠΪΒ οἵ ΡΙῸ ἀδίϊγο σοτημηοαϊ, αὖ ἰηἀθ ρθη δογοῦ ᾿πβέγιτη ἢ 8}15 τέχναις (,. ἴῃ 

αἴϑαπι Θοσαπὶ 4πὶ ΠῸῚ παίιγὰ, 568, αὐτί βιϑη 165 βαπε ἱ, 6. ροθίδγαμι, Ἰορ 46) 

οαπὶ ἀἰβεϊποίίομθ ΜΟβο ἢ. (7 συγγόνοισι" τέχναις.). Οὐπίππρο μαντ. Οαπὶ 
ἐφαψ. (86.123 8ι.Ὁ Τὰ. Βρ.), ποῦ οὔπὶ συγγ. τ. (1. ῬΡ. Βῦ.) [{{Ο6}] τὺ 
δ᾽ (τύ δ᾽ ρ᾽ανπη!) οὔποθ {{ ἑκατηβ. ὈΥ͂,Χ.Ζεῦ Βο; --- ἑκατοβ. ΓΒ, --- ἕκα- 

ταβ. ΒΙΘΕΕῸ ΓΡΟἸΥΓΑΊ ΑΙ. Βο.Ἐ {{Ἠ068 γυιάλοις ΥΧΖ {{ θ4 τὸν μὲν Ὁ 
(6 εἷ.; Ζεὶ τὸν μέγ. ἀγῶνα) --- τὸ (οπι. μὲν) Ἐ; [| τόϑι 86}. οἵ ρ]. ῥγὸ ἅ6- 
πιοηβίγαϊνο δοοϊρίαπε, Βα.2 ῬτῸ τοϊαῦνο 0554. πενταεϑλίου δόσιν Βὸ. 
θθ0 πενταεϑλίου ΒΩ ΕΕΟΙΡΟΕΌΙΥΧΊΖΙΟ]7 ΑΙ. Ηο." (Β0.) ΤᾺ. Βε.3 --- πεν- 
ταϑλίου [« Ηπι. Βὅ.}3Ἐ {{ ὑμαῖς] ει. οἱ Ζεὶ ταῖς σαῖς; εἰ ὑμετέραις ἢ 
ταῖς σαῖς [{ ἔπαγες ΓΚ --- ἔπάγαγεν Ἐ' --- ἐπάγαγες τ6}}. [0 οχίτ. ποη ἀϊϑέ. 

Ρ᾽ αὐἱπηΐ τη88. ΑἹ. Βο." --- οοπιπιαίς Ηγ Βρ.3. -- ρίοπο Εἰ Βῦ.3Ἐ || 67 τ 
ἄναξ. α'β' ΑἹ. Ῥν. (Ὑ το]. ἰᾶθο ροϑβὺ πενταϑλίου ρῥΙαπο ἀἰβύπχὶ!) ---- γ᾽ ἄναξ. 
8πι, --- ὦναξ, ΒΟ] -- ὦ ᾽ναξ. Οὗ -- ὦναξ ΠῈΖ --- ὦναξ. 7. Οχ. -- 
ὦναξ ὙΡοΧΥοΓ ---. ἄναξ ΕἸ ορἔπιο --- ἄναξ Ε' --- ἄναξ, ο. Βτ, Μτ, -- 
-- ἄναξ. Ορ. 8ι. Βᾶ. ---ὀ ἄναξ. Ηγ." ---, ὦ ̓ναξ. Β6. --ο΄ς ἄναξ, Βῦ.3Ἐ --- 
, ὦναξ, Βρ.2 ῬγδΟΠλ 58:18 Οαπὶ ΡΟΠ θυ γοσδε γι8 ὑπυθανὶ ΠΙΡΥΔΥΙΟΥ ατὰ οἰ ΓΟ Ό]ΟΒ, 

Εὐὔἴδπι 59. 13 οαπὶ 844. οομϊπησπηξ ἄναξ; ὦ οχ ρἷ. βο!α ἱπυθοίαπι οϑί: οἵ. 

Ρ, 1Υ̓͂, 250 (0. ΤΥ, 6) {{| δὴ εὖχ. Βε.3 ογαβὶ 
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“ ς , 3 

κατώ τιν᾽ ἁρμονίαν βλέπειν Αντ. δ΄. 
3 ἦν δὲ “ ὕ 

ἀμφ᾽ ἕκώστον, ὁσὼ νέομωι. 
Ι ε -»" 

7ο κώμῳ μὲν ὡδυμελεῖ 
7 ,ὔ “» ᾿" 8) Δίκω παρέστακε" ϑεῶν δ᾽ ὅπιν τοο 

" . -ἰ- , ς , 7 
αφίδονον αἰτεω, ᾿Ξένωρχες, ὑὕμετεραις τύχαις. 

θ8 κατά τιν᾽ οπιμθβ τη88. ΑΙ. Εο.Ἐ Οχ. Κγ. 55..328 ες, (οαπὶ 568.) 
- κατὰ τίν᾽ ὅη, --- κατὰ τὶν Ρυ. (Ηγ.) Βα. Ητι. Βῦ.Ἐ (Ηπι. ---- σὲ αὐ δρυᾶ 

ΤΠΗθοουϊαπι οὐ Οουίππαια; Ρῃ. (Ηγ.) Βό. Βᾳ. Ξε σοὲ ἰ, 6. τὴν σοὺ ἄρμ.) --- 
κατά τιν 23. Ην, Π| βλέπειν οπιπθ8 π|88. (864 βλέπειν σὲ Ὁ δἀβουϊρία ρ]ο588) 

ΑΙ. Βο.Ἐ (σαπι ὅθ, ἐφορᾶν) -- ἕπειν Κγ. ΗΙ. --- πλέκειν 5, βαλεῖν μά. []} 
1)6 ἰοθο νϑχδίιββισηο πιηο 8. βίδίιο. Εὐὐχομαι ΠΟ οϑὺ φρἱουΐου (Αγ. Βα.) 

γ6] αὐὔίγιαο (Κγ. Μ8. [Β}. ΤΡ], 8417] ὅ...3 σαπὶ β56ῃ.3 ἴῃ Β οὐ Βο. [τοι] 
διαβεβαιοῦμαι καὶ εὐχ., αὶ τ. διαβ, καὶ οτηϊ ας Βδ, ὉΠ6]) 868 ΡυθθοΥ 

(9.1 1.η.), Βφοιβδίαθ ΚΥ. (αὶ ἄθ ἢ, 1. ορί{π|6 τηθυϊξιιβ 688) οὖ τιν᾽ τθ- 

ΒΕ οὐ (Ω0]1. Ῥ Π, 84) ἁρμονίαν (Ρεὶ σειρὰν, τάξιν, ., σοπργαρηίαπη “’ Επη.) 

ἰάθτη 6586 αἰχῖρ οατη μέτρον [οὐ καιρος]; ΟἸΏΠΪΠΟ ΘηΪπὶ ἤδθο γοῦρα βυθιίο 1η- 
ἐοτίθοία, αὖ 'ἱπ ἰοὺ 4118 σϑυταϊπίρθιβ (οἴ, Ο. ΙΧ, 80; Ρ.1, 29: Ν, ὙΠ], 85) ρῖθ- 

αἰ οὖ δαπηοηϊ 0 15 δαηῦ, π6. Οουίοῦαμη ἀπουαη απ Ππηίατι τιοάθγη ΠΟΙΊΟ 

οχορᾶδῦ, πού ἀθογασα ἰηνί ἀϊατη οχοϊξαγο νἱἀθαίαν; ἰᾷ6ο ἄφϑονον τοροϑαΐ ρτὸ 

ἀφϑιτον. Ἠοβίαῦ. οομβίγ ποῦ ομβ ἀπ ρυαβ, 4πδτὴ οἰΐατη αϊνουβιίαβ ᾿πίου Θ0ἢ. 

οὐ 50 8.2. οὐ ἀρὰ Τυϊοϊπΐαπι (Ζεῖ ἤγουν μετὰ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ [ἐμὲ] ποι- 

εἶν ὅσα ἂν ποιῶ" ἡ [σὲ] βλέπειν, ὦ ἄπολλον, ὅσα ἂν ποιῷ) φγοάϊξ: αὐγαχη 

ΒοΙΟ ἂπ ἄδιιβ 80 ὁ βλέπων. ΜΙΗΪ 56 η5ι8., ΡΙΘΟΟΥ, Ο ΥῸΧ, πῇ ΒΘΙΏΡΘΙ ἴῃ 

πηδαῦδααθ 6 (απαθοπηαπθ ἰγϑοίο) δα σοηρΥπθηῤίατα (τοαοϑβυϊατα) ααδηδτῃ 

Ια ΘμΕ ἀπίτηο Οἰγουτηβρ  οἴδτῃ ἡ’. ΓΔ ΟΙΠΟΥ ἀρύϊογαιθ νἱάθίαυ 6586. ααϑῖὰ (Πγ- 

ΡΘΙθαίο), ῬΥΘΟΟΥ, ο ΥΤῸΧ, αὖ ΡῬΓΟΡΙΠΟ δΔηΐτηο τϑϑρίοἶαβ, ἀαδθοσπααθ 'ἰπ ππΠᾶ- 

αὔϑαπθ γ6 τηοαοϑίϊὰ αὐδᾶδπλ οὐϑουναϊἃ ρϑύοισγο.ς. ΟὈὐπίατθαίαθ Πΐο Ιοοα8 

ἴ46ο, ποᾶ ἴηι. ἁρμονίαν δα 5οΙατα ρορίδθ οαπέϊσατα τού] θυαηῦ; ααἱρρθ ΡΙπά. 6 

Ρούβοηα ρορίϑθ Ἰοαθηβ ἰαίηθῃ Δι! Θοὔ αν νἱοίουθτι οοίοτόβααπθ [[ 68 ὅσσα 

Β --- ὅσσα το]]. γοίε. --- ὅσα [6]7«Ἴ ΑΙ. Βο.Ἐ [{|[0 νέομαι πι88. ΑΙ. Βο." 
οατα ὅ'0Π., (ἐπέρχομαι οὐ ἔρχομαι) οὖ 6]. μετέρχομαι εἰς τὸ ὑμνεῖν (ΕἾ, μετέρ- 
χομαι (Ζ) --- νέμομαι ΜΙ. Βο. (Βῦ.) Ην. (ς0}]]. Ῥ. Ψ, 18) 10 ἀδι 9 
ἿἹ -χεν α' ΑΙ. --- κε νοίέ. Μοβοῃ. Βο. [{ δ᾽ ὅπιν] ὄπιν δ᾽ ὅι. --- δὲ ὄπιν 
Οχ. {12 ἀφϑονον Ορ.:3 (οὰτπη ΕἸ γρ. καὶ ἀφϑονον)ὴ αυοᾶ ϑὅ61. Ρᾶγ. 
(ἀνεπίφϑονον) οοπβνπηδί. -- - ἀφϑιτον ΟἸΠ68 πι88. ΑἹ. Βο. Ορ.} 3: Βυ.Ἐ (Πὶ 
ἀφϑαρτον; ΖεΕΙ διηνεκὴ) απο Οἴοττη, μοῦ ἄφϑονον οχρ!ϊοαξ, ὐραίαβ Π ξέν- 

ἄρχκες νοίί. Μοβοῖι. Δ]. Βο. ἢ Ητῃ.13 Β0,Ἐ (ξυν. ΧΑ) --- ξείναρκες α΄ (Τ τ16].) 

5. Οχ. Ατ. Ηπ.3 Ηἰ. --- ξενάρκει᾽ Ρᾳ. Βο, -- ξεινάρκει᾽ ΗΥ. ΟΥ̓, Μοίτ. 

ΠΠ οὔμ. || 1254. τύχαισιν. εἴ τις α'β' (Τ τἴ 61.) --- β6ῃ,. Β Βο. εὐχαῖς 
(αδἱ ΗΤῚΠ τοοίθ τύχαις) --- τύχαις. εἰ γάρ τις γοϊί. Μοβοι. ΑἹ. Βο." (τὶς 
εἰ γὰρ Ῥν. Β6.) 
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5 Ἶ Ε ; , ᾿ ) -“ εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ, 
»" -“" 3 5 , 

πολλοις σοφὸς δοκεῖ πεὸ ὠφρονων τος 

75 βίον κορυσσέμεν ὀρϑοβούλοισι μωχιαναῖς" Ἔπ. δ΄. 
᾿ 5 δἷν  α-᾿ 3 , -» 7 ᾿ ,ὔ 

τὰ δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀνδράσι κεῖται" δαίμων δὲ παρίσχρι, 
Ἂ » « » Σ 

ἀλλοτ᾽ ἄλλον ὑπερϑε βάλλων, ἄλλον δ᾽ ὑποχιείρων [10 
" 

μέτρῳ χαταβαίνει. Μεγάροις δ᾽ ἔχεις γέρας, 

13 ἐσθλὰ Βὶ {{- πέπηται Ε; (ρς 5, 6»6) {|| ωμὴ.... Β (οχεβὶβ Πτου]5) --- 
μὴ σὺν γ6}}. νοῖϊ. [7.2] Βο. Ηγ. --- μὴ ξὺν [6] ΑΙ. Βο.Ἐ --- σὺν οὐ α'β' 

(Τὴο1.) {Π| πόνῳ ΠΕΒΟΠΡΟΆΕΟΥ͂ 9Ζ5 [α΄}]6΄ πο. Αν.. ΤῊ. Βῦ,3Ἐ (50.1.15 Β 
Βου» εἰς.) --- ὧς Β ἢ. 1. δχϑβὶβ Πξοτῖβ -- χρόνῳ ΥΤΥΥΧΥΖῚ ςΓ Ημι.13 Βὺ.1τ [} 
4 σοφοῖς Βὶ || πεδ᾽ ἀφρόνων Ἐπο ΘΔ. ΡΟΓΒΠΥΧΖΙαΙβΊ ΑΙ. ΟΡ. Βι. Ηγ.3Ὲ 
(οαπα 8ὅ9}.1 ἐν ἄφροσι; ϑ'οἴν.3 ἴῃ Β Εο." οἱ πολλοὶ τῶν ἀφρόνων υδὶ Βῦ, δαπὶ 

ΟῊΓΪ ἀνθρώπων 5οιῖρ5:}) --- πεδαφρόνων [Β] ἘρΡε('Ρο1[6}}} Βο." Μι.» --- πέϑ᾽ 
ἀφρόνων ΕἼΤ (Βῦ.) --- Εεὶ μετα -- ἘῈϊ μετὰ -- Ζεὶ μετὰ δωρικῶς --- πα- 

ραφρόνων Ηϊ, --- πεδ᾽ εὐφρονᾶν οοηϊ. Βα.3 οί, ρΡαγάμη σοφὸς πεδ᾽ ἀφρ. 
Ργέιη πολλοῖς πεδ᾽ ἀφρ. οοηβοοίαγοσιης. ΟἿ, δὰ Ὁ. 11, 83. 15 κηρυσσέμεν 
ΘᾺ (οἱ. Εἰ κηρύσσειν, ἄξειν (819) οοἄοιηψαθ οὐτοσο ἴὰ ὅθ, ΒῸ Ηο. τὸν 
βίον κηρύσσειν) --- χορ. το]. οὐ. ὅς. ΘΗ (χορύσσειν τουτέστιν αὐξειν)ὴ [[ μηχ. 
ὁ - μαχ. τθ}}. (ἴδηι 7.) {| 10 τάδ᾽ (τά 5) ΘΕΕΑΊΙΘΟΥΧΖ; Αἱ. Βο; 
τὰ δ᾽ [Β7] Βο. -- ταῦτ᾽ α'β' (Τ τῖς]. αρίαιις ἀηδογαβίπ ῥγοάιποίδιη βία- 
ταῖς; οἵ, 86.) [{- ταῦτα δ᾽ Χ, [{ οὐκέτ᾽ Ζ [| δαέμων] ϑεὸς (8π..) {ΟΗῳ11. ἄλ- 

λοτε δ᾽ ΒΙΡΕΕΟΠΡΊΥΘΕΒΌΥΥΥΧΟΖ πο: Βυ. Με. (οπι. ἀἶδε. ἴῃ ὍΙΟΤΙ; ἴῃ 
ῬΡ ομι. δ᾽ ἢ) --- ἄλλοτ᾽ [φὰ βΊ ΑΙ. Ορ. --- ,ἀλλοτ᾽ 8ι.Ἐ (δῦ Κ6Β. αἱ νἱ- 
ἀρέαν) [ἄλλων ὑπ, Ε΄ || ὕπερ γ7Ζ4. -- ὑπέρ Χ [] ρΡοβὲ βάλλων ἀϊδέ, Β 

ΕἘΕῚ[αἼ ΑΙ. Ηο. (σοπιχηδίθ τη85, ΟΡ. ὅπὶ.Ἐ --- βοιηίοοϊο δι, --- ρῬίθῃο ΑἹ. 
Βο.) --- ποη ἀΐδι, ΠΟΌΥ͂Ζ, {| ὑπὸ χεῖρα, Ηἱ. --- ὑπὸ χειρῶν ομηηθ5 τῈ]], 
|| οχῖσ. ποῦ ἀϊβί. πιβ8. ΑἹ]. ο. Βι.Ἐ Ηγ." --- οομητηαίο ΟΡ. ὅπ. Οχ. -- 

Ρίθπθ Βρ.3 {|| μέτρῳ(ω) Β.})  ΕῸ :ΠΤΠΡΊΘΓΕ]α΄ β΄ Βο: (οαμπα ὅοι. ΤΥῖο].) --- 
μέτρον ΒΕ ΟΕΥΥΥΧ ὙΖῳ; ΑἹ. Β6. -- ὅοῃ. Β ο. αιαθίσαο; ἴῃ ὅ6ῃ. ( (οι. 

ἴῃ. Β Βο.) Βῦ. ὑπὸ χειρῶν μέτρα ἀράϊξ, 5εἃ ἰδὶ μέτρον οβὲ ἴῃ 7. 1)68 ἀαᾶνο 
Ροθεῖοο οἵ, δἃ Ο.1, 89; ΥἹ, ὅδ; Ρ. ΠΙ. 11 [|| καταβαίνει. μεγάροις δ᾽ [«{α' 
βΊ ΑΙ, Βο.Ἐ Οχ.Ἐ --- καταβαίνει. ἐν μεγάροισι δ᾽ ΒΕΕΎῪΥ ΧΥ»Ζ -- κα- 

ταβαΐίνει. ἐν μεγάροις δ᾽ ΘαΠΊΡΟΕΙ -- καταβαίνων. μεγάροις δ᾽ ὅπ. --- 
κατάβαιν᾽. ἐν μεγάροις δ᾽ Βρ.3 αὖ πος 5: ,. 6. Πἰπηϊβ σΟποιρίβοαβ ἰπ οογία- 

τη0) ἀρβοθηθγ: τημ]ΐαβ ἰᾶπὶ Ῥᾶιίαβ Παθ05 υἱοίουϊαβ.ς. ΘΙ ΠΉΠΓΘΥ ΟἸΐτη ἰάθη 

804 Α4Ἰῖο 5θῆβιι (Ξε: χατέβαιν᾽ τΟΡΥ πλοῦ 8016) σοηϊθοογάμῃ, 60}}, Ῥ. ΤΙΝ, 80, 46. 

163: Ο. Χ, 8. Αὐ ποῃ ορυβ. Βδοῖο ὅθ}. οὲ Οεὶ καταβαίνειν ποιεῖ ; ἘΠΕῚ κατα- 

βιβάζει. Ἐδδπι ΒΘ. Η ΠΙΥ,Χ, καταβαίνει] Βαθοηῦ; ἐν δαΐθπι βο το τηοτο ἴῃ- 
γροΐαπι οϑύ: οἵ, ὅ.ῃῃ. αογμι. μ᾿. Υ; Ρ. Π|1, 102 εἴο. Νϑο ρδυξορίαπι ἀθβίαθτο : 

οἵ, Ῥ. 1Π, ὅ8. 81 υϊᾶ στανίαβ πονδύθπι, ἄλλῳ (86. χρόνῳ) δ᾽ βουίθογοια, ϑοᾶ 

ἣ 
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“» 3. Ὁ : “ ἰν ΓΑΙ . ΨΉΡΝ μ 
μυχῷ τ᾽ ἐν Μαρασϑῶνος, Ηρὰς τ᾽ ἄγων ἐπιχωριον 

“ὦν 3 7ὔ “ Ὑ) 

80 νίκαις τρισσαῖς, ᾿Αριστόμενες, δάμασσως ἔργῳ. 115 

3 γ ε " Ν᾿ “ 

τέτρασι δ᾽ ἐμπετες ὑψνοϑεν ΤΡ. ε. 
“ ) , 

σωμώτεσσι καχῶ ῴρονεῶν, 
“ “ἢ Ι ε “ 

τοις οὔτε νοστος ομῶὼς 
7] 5 7 Λ 

ἐπάλπνος ἐν Πυϑιάδι κρίϑη, 120 

ν6γ6 οὐἵοπαϊ ὑπὸ χειρῶν, 1ἃ ᾿π ον ροβιμιμη 6886 ΡΙῸ ὥστε ὑποχείριον εἶναι 60}]1- 

σὰβ 6 ὅ6ῃ. Β Πο.; 568. Π6Τ οἵο. (μοπ Β) οἰϊαπι ὑπὸ μέτρῳ (μέτρον) χειρὼν 

οοπίπποίαπι ῬΙΌΡΟΗΪ αὖ Ποὺ ΤηθίρΠουο6. 810 ΡΥῸ 8810 5πὲ (1) Ρ οὐὔοϑϑύδ- 

ὑθ (1) ; αἴ ἱππούαγῶ δοοορίδ ΓΥΙΟΙ. 8510 Θο τ αἰ Ὁ10} 6 πὶ 86 ΥΥ ΟΥ̓ Τὴ [Π06]11- 

δῖ}, ἀιαϑὶ χεῖρες 5ἰηὺ οἱ ὑπὸ χεῖρα, ῬΟΙΡοταΏ. Αὐ Ππαθὸ δὰ νϑύπ Ροτάα- 

οαπῦ, πϑῖη τηϑηϊ δϑίο ὑποχείρων μέτρῳ δὰ τησάπτι ΟρρΥ 55 οΥατῃ ἴῃ [δ - 

του απ ΠΟΙΏΪΠ ἃ] 50 ΘΠ πη οϑύ. υοα δάάο δ Το. Ῥα1811. 210; 

οἵ, δα Ο, 11, 05 οὐ Ηη. δᾶ ϑόορῃ. ΕἸ. 1081. Νβϑαπα αἰϊπα σγοἱαϊ 5] ηἸΠΟΔΓΘ 

ὅθι, Β Βο. ἄλλοτε δὲ ὑποχείριον καὶ οἰκτρὸν καί ταπεινόν, [[ϊ ἔχει Ὁ 
19 ἀγὼν Ὁ --- ἀγῶνα Χ. [1 οχίγ, ἀἶδέ. φίοπο ΒΕ Ζζα' ΔΙ. Βο. --- ποὴ 

αἰδῦ, γ6 11. ΠῚ (οατα 561.) ποῦ δὰ Ἠβθγϑαθα 8018, 564 δᾶ {1885 [πᾶο5 γί δηΐ 

νίκ. τρ. αὖ ΑΥ΄ν ἴπ βἰπρα18. Βιπρα]α8. νἱούου δ 8. τορογίανου. ΕὙθαάθτη ἴδοὶῦ δά- 

μασσας ἡυοᾶ ρῖο δαμάσσαις ἀροϊρίοθαηί. [{ 80 νίκαις Β,6.Η,6] [α΄] ὅπι. 

Οχ.Ἐ -- νύκαισι ΒΟΕΕΟΠΡΟΕΒΌΥΝΥΥΧΥΖ (β΄ 9) ΑΙ. Βο: --- [ν]ικαῖσι ὕ, 
- δίκαισι ἘΣ, --- νικᾷς Ηΐ, τηὰ]ϊα [[ τρισσαῖς τη88. ΑΙ]. Βο.Ἐ Ηπι. Βῦ. --- 
τρίταις Ῥν. ΗΥ. Βο." --- τρέσιν γ᾽ ΑΥΥ. ροδϑδίτηρ --- ,τρισσοῖς, Ηῦ. ποῃ πη6- 
[5 {ὦ ριστ. (ὥριστ.) ΒΗΕΕΌΠΡΟΌΥΥΝΥΖα β΄ (ὦρ. ὈΡΧ) Βο.»" Ηπι.3 
-- [ὦ] ἀριστ. Β)} --- ὠριστ. ΧΙ ΑΙ. --- ἀριστ. Ζοε ΜΙ. Ηγ.3} Ηἰ, (Ζει ὦ) 

Ρ. π. ἃ. ΟΕ, Μοῖ. [|| δαμάσσαις Β᾽ -- - δαμάσαις Β, Πο; (βθ6ῃ. Β Πο. 
καϑυποτάξας) --- δαμάσας ῬΟ 4.7). --- δαμάσσας 649 Ηἱι. --- δάμασας ΠῈΣ 
ΟΙΟΡΟΗΧΖ --- δάμασσας αρΡοΥ 6]}αβἼ ΑΙ. Ηο.Ἐ οαπα ὅθ, 1] καϑυπέτα.- 
ξας, Θεῖ ἐνίκησας, Ζεϊ κατέβαλλες ἀνταγωνιστάς. [{ ἔργῳ] ἔργοις Ηὐ. {{ Θχίτ. 

αἀἰδῦ, ρίεπο ΒΕΚΟΊΟΩΥ Ζ.7[αἹ Βο."- ποι αἶδε. Τ᾽ ΔΙ. Εἰχ ϑ6ῃ, οοΠσαηΐ 

οιπα δαμάσσαις ἔργῳ τέτρασιν ἔμπετες Πα αἶ586, αὖ 561, ΠΟΠ ΘΧΡΥΤΩΪΌ Βυσποὐ αΓΆ ΠῚ 
νου θουτιηι, 564. ΠΘΧῸΠῚ 5Θη ΘΔ. ΘΧΡΟΏΪΌ; ΓΘ ΟΥΥῚ Θηΐ τέτρασι ΟΠ ΒΟ τὴ δά 

ἢ ἃ. 8 {185 Ὑ᾽ούοΟΥΪα5. τη 0 ΘΟΙηΙηΘ ποτ αΐαβ, 504. οἰΐαπι δ Ῥυιηΐοαμα απαγίδτῃ. 

Π 81 τετράσι ΠΠ [{ δ᾽ ἔμπετες οπιπθ8 (οἵ. δ Ὁ, ΙΧ, 1654ᾳ.). Οανο ὁ ὅ.ῃ. 

(ἐνέπεσεν) 6ΟἸΠρ8. δαπὶ Θρῖβ86. 9, Ῥουβοπδμη, Οδιδᾶ ΟἸΥΟΥΠ (ΟἸτηα δάμασσας 

ἃ ΠΡ γα "5 (αἱ γ6] αἰς ἱπνοχουιη0) τηδ]6 ἰμθ!]θούα. [{ ὑψοϑεν Κὶ ΑΙ. {82 -τεσι 
Χ || κάκτα (κάτα) Β᾽ --- καλὰ Ρυ. --- β6ἢ, ἧττον αὐτῶν φροντίζων --- λο- 

γιζόμενος ἐκείνοις καχάὰ Ζεὶ [[0 ποῃ ἀϊδέ. ΒΗΕΕΊΟΩΠΥΙΑΊ Βύ." - ροβῦ σωμ. 
ἀἴβι. Ζ7 ΔΙ. Βο.Ἐ [|| 88 ὁμῶς οἴπποβ [| 84 ἔπαλπνος πι55. ΔΑ]. Βο.Ἐ --- 
ἐπ᾿ ἀλπνὸς Βρ.3 --- Β6ῃ. 6. προσηνὴς --- ΤΥΐΟΙ. ἔπαλπνος καὶ ἡδεῖα καὶ προση- 

νὴς -- Ζεϊ ἡδὺς [{ ἐκρίϑη ΧΖν -- ομι. Ζε --- κρήϑη 
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8ς οὐδὲ μολόντων πὰρ ματέρ᾽ ἀμφὶ γέλως γλυκὺς 
ὦρσεν χάριν: κωτὼ λαύρας δ᾽ ἐχιϑρῶν ἀπάοροι 

’ “» , 

πτώσσοντι, συμφορὰ δεδαγμένοι. 125 

ε Ι ’ ᾿ ᾿ 

ὃ δὲ καλὸν τι νέον λωχιὼν ᾽Αντ. ε. 
ε “ ΜΝ “ 

ἁβροτατος ἀπὸ μεγώλας 
3 5 ,ὔ ,ὔ 

90 ἐξ ἐλπίδος πέταται 
ε , 2 

ὑποπτέροις ἄνορξαις, ἔχων 130 
)ὔ “ , » 3 ΦΑΙΨ -" κρέσσονω πλούτου μέριμναν. ἐν δ᾽ ὀλίγῳ βροτῶν 

85 οὔτε Ηἰ. [| παρ ΕΕῚ --- πὰρ Β6 εἰο. --- ἀψ Ηἰ. --- δ... ἴῃ ΒΟῊΤΙ 
Βο. περὶ 80]110 Υἱῖο ρτοὸ παρά [| 8554. γλυχὺς ὦρσε Β --- γλυκὺς ὦρσε Ὁ 
ἘΕΟΙΡΟΒΌΥΧΖ, ΑΙ. -- γλυκὺς βάλεν α'β΄ (Τιῖε]. ο. α]. περιέβαλεν) --- 
γλυχὺς ὦρσεν Βο." --- ὦρσεν γλυκὺς Ρν. Β6. --- 86}. γλ. ἐκίνησε [} ἐχϑρὼῶς 

Ηι. -- 808. (Β Βο.) 41} ἐχϑρῶν οχ λαύρας, 4111 6ὁχ ἀπάοροι ροπᾶάθνθ νοο- 
Ὀδαπί; ἢϊ ἐχϑρὼν 6 1 Π1ο15. Δαν ΒΥ] Οσα πὶ ΔΟΟΙΡΙΘθαηῦ; 1 ἀρ ᾿ρβὶβ υἹοίου 

δάνουβαυ δ, αὐ οἱ ἀπ. πτώσσοντες ΘΟΥΏΠ οββθηΐ οἶγα8 δὲ οορηδίϊ, ΡΘΥΡΘΥΆΠΩ, 

|| ἐπάοροι Ἐ). --- ἀπάορι 7 -- ἀπ᾿ ἄορι ΑΙ. -- ἀπάοροι γτ6}}. --- ὅο.. [Π]6 Ὁ 

(μοη Β) ἀφωρισμένοι, κεχωρισμένοι; {] μεμαχρυσμένοι, ἀπηωρημένοι; Ζεὶ ἀπη- 

ὡρισμένοι, --- ὅ08.2 Β εὐλαβοῦνται καὶ φεύγουσι τοὺς ἐχϑρούς. [[ 8 πτησσ. 
Β΄ {{δεδαγμένοι Βᾳ.3 (οαπὶ ὅθι, Β. Βο.Ἐ δακχνόμενοι εὐ Ζεϊ δεδηγμένοι) αυοᾶ 
Βὸ. ἱπνθῆοῦο ποϊθθαῦ ργβθβουθη Ὁ Ηομ. Οὰ, ν, 520 --- - δεδαϊγμένοι πη88. 
ΑΙ. Βο. --- δεδαιγμένοι [α΄ 3] Ηπῃ, Βῦ,Ἐ --- Θεἰ νενικημένοι. ΟἿ, Ρ. Υ͂ἹΙ, 88. 

|| 88 τι καὶ νέον Β. Βο; {89 -τητος ΡΟ5ΒΒ [| ἀπὸ Ἐξ" (Μο56}.) -- 
ἐπὶ ΒΗΕΟΙΡΟΕΌΥΧΖα' ΑΙ. Πο. --- Βοι. ΒΘῊΓ Βο." ἀπὸ μεγάλης ἅ- 
βρότητος καὶ εὐδαιμονίας αἱ ἐπὶ οοττοχογαπὶ ὅζ.. Βῦ, --- ἔπι, (Ηγ.) Ηπι. Βῦ.» 

᾿π- ἄπο βογῖρβι : οἵ, Ρ. Υ, 1. {ωΖεὶ ὁ δὲ νέχην νέαν εὑρὼν, ἐπὶ εὐδαιμονίας 
μεγάλης ἐπιβαίνει, προσδοκᾷ γὰρ καὶ ἕτερόν τι μεῖζον τούτου. ϑ᾽ πιο ΤΥΊΟ]. 

Π| νβ. 89 σαπὶ ῬγΔΘρΎΘ 5815 οοπίππρ, 6 Κ᾽ ΑἹ. Βυ. --- οὔπῃὴ βη4ᾳ. ΥΖ δι. Ἦν. 

Βε. (ϑ.ῃ. 2) Τυῖο]. -- αἴαρίσαθ ΒΗ ΕῚΤΙ Ηο. ΟΡ. Μτυ. ὅιὰ. Οχ. {{: 90 πετ.) 
τετ. [ΚΒ -- πεπ, ΟΥ̓» --- πεπτ. ΧΖ --- ὅοι.1 Τυῖο]. Ζεὶ ὑψοῦται; ϑὅ6}.3 

μετέωρος φέρεται [[ 9] ὑπ. ἀν. οὐπὶ 844. οοηϊ, 7 ΑἸ. (Μοβοι.) 8. το οὰπη 
Ργδθρτοββῖὶβ ΒΘα΄ ὅτ. (ὅ.ῃ. νει. Τυῖο].) --- ααὐρίραρ ΕΕΊΟΥΖ πο. Νεο- 
8610 8ὴ Βιπο ἀδάνγατη 118 Δα παπηθι πὶ (6 απῖθι5. αἰχὶ δὰ Ὁ. 1, 89, αὐ ρου α- 

ορδῦ Ἰθοῖϊο τέταται (οἴ. Ρ. ΧΙ, δ4: 1.1, 49), ἰζα :,.4 αἱ ΥΘΟΘῺΒ Δ] αποᾶ ἄθοιιβ πδοῦι5 

οϑύ; ἃ πηᾶρηδθ [6] 1οἰ δ 15. Τα ἀαπιθηΐο ρῥγοίθοξιιβ, Βρ6. δχοϊζαῦιβ μα] δα ἰδία 

Γλοϊηοτα (πιδῖογα), Ππᾶθο βέιαϊα. αν 8 Ἰοηρα δηϊθροπθηβι [{0Οὄ -ρίαις Ὁ } 
92 πλούτου μέριμναν ΒΕΕΟΠΙΡΊΟΓΒΙΌΟΥΥΧΥΖΙο]α|.] Ηο.Ἐ Ηγ. Β6.Ἐ (οαπι 

500.) --- τέρψιν πλούτοιο α΄ β' ὅπι. Ὁχ. (οαπι ποία Το, τέρψιν πλούτοιο 

γράφε, ἵν᾽ οἰκεῖον ἡ τῷ μέτρῳ᾽ εἰ γὰρ ἄλλως γράψεις, οὐκ οἰκείως ἔ ἔσῃ γε- 

γραφώς.) ---ο τέρψιν πλούτου ΑἹ. --- πλούτοιο μέριμναν Αν΄. ΡοΥΡΟτΙΆπι --- πλού- 
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᾿ ᾿ ἡ « δὲ Α κ-ὦμν 7 

τὸ τερπνὸν αὐξεται" οὕτω δὲ καὶ πιτνεῖ χρωμαί, 
5 ,ὔ͵ 

ὠποτρόπῳ γνώμᾳ σεσεισμένον. 
τ᾿ ͵ 
τ π; ες 

ἂψ»; Α ὕ , ἂν “ὔ “» " 
95 ἐπάμεροι" τί δέ τις; τί δ᾽ οὐ τις; σκιᾶς ονῶρ 135 

3 3, Ι “ 
ἀἄνϑρωποῖ. ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλω διοσδοτος ἐλϑῃ. 

λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχιος αἰών. 

Αἰγινώ φίλω μᾶτερ, ἐλευϑέρῳ στόλῳ 140 
ἥ “ ͵7] )ὔ ο 3 “» 

πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ 

του μέρμηραν Ηπι.38 Ηἰ, Οἵ, Μοίγ. [{| μέρ.] ἡδονὴν ΟΕ! -- εὐφροσύνην Ζειϊ 
(4 ΤΥΐΟ]. ρου πο 8) --- φροντίδα θ0ι. [{ ὀλίγον --- ὀλίγω χρόνω Ὁ (αα- 

βουρία οἿἹ. αὖ Υϑ. 68 ἴῃ Ὠ) -- ὀλέψω(ῳ) τ6}1. (οἴίαια Χ.Ζ) 
99 ὁχη, τὸ Ὦ [] καὶ ἐπιτνεῖ (819) Ὁ || 94 ἀπ.]} παρατρόπῳ ὕ, {{|ἕ ἀἄπό- 

τρόπον γνώμας Ηι..- 868. ΒΙ] Βο. ἀηδεῖ τινι γνώμῃ καὶ πείρᾳ σεσείσμεναν 

καὶ ἥττηϑέν (Ὁ νικηϑέν ῬτῸ ἅττ... β0Β. [06}]0 οίθ. τῇ παρὰ τρόπον καὶ 

παρὰ τὸ δέον ἐχϑρᾷ: γνώμῃ, οὐ κατὰ τὴν ἡμῶν δόκησιν. Ι 95 ἐπάμεροι. 
οἴηη68 --- Επὶ ὦ ἄνθρωποι (οατα 856}.2) -- Ζεϊ ἐφήμεροί ἐσμεν οἱ ἀν- 

ϑρωποι ---  ἐπάμερον. ΒΙΆ. (Βῦ.) [| Ῥοβὺ ἐπ. ρίαπθ ἀϊβύ. ΒΕΕΌΙΘΌΧΖζα' 
ΑἹ. Βο.Ἐ 51." τς οοτημηαία Μυ, δι, --- οοἷο Βῦ.Ἐ --- πο αἴβι, ΠΥ [{ τί 
ἐ τις 1[«Ἴ Μι. ϑ:.Ἐ (Μύ. τις, 51." τις:) --- τί δὲ τίς. ΒΕΒῸ Βο. --- τί 

δέ τίς ΥΖ (τίς. Ζ) --- τί δὲ τὶς. 7, 8ι. (θ. τὶς,) --- τὲ δὲ τίς. ΑἹ. Βο; --- 

τί δε τίς. ΡΟΌΧ (οπι. ἀἰβί. Ὁ) [{ τίσ δ᾽ οὐ τις Ὁ --- τὲ δ᾽ οὐ τις᾿ Καὶ |] 
Ροβὲ οὐ τις ποῃ ἀΐβι. ΠΕ ΕΕΊΟΥ -- ἀϊβύ. ρίοπο ΒΙΤΧΖζα' ΑΙ. (Β 58ἰ5πο[1]}) -- 

οοππηδίο ΜΥ. - - βίρῃοι;] Βο.Ἐ 8.5. {{|ὄναρ σκιὰς α'β' (Τιῖ6}.) --- σχιᾶς ὄναρ 

γοιί, Μοόβοι. ΑἹ, Βο.Ἐ --- σκιᾶς ὄναρ γ᾽ Ῥν. ΒΩ. ΟἿ ν8. 66 {{ 96 ἀνϑρω- 
ποισι. Κ --- ἀνϑρωπος. Βῦ." (οαπὶ ὅθι, [Β Ὁ] Βο. δὰ Ν, ΥἹ, 4; ΡΙαΐ. ἀδ 6018. 

θ.; Επρίαῃ. 11. 757, 52.) --- ἄνϑρωποι ΟΙΛΠ65 ΠΊ55. ΑἹ. ο. ἢ (οατῃ ὅοῃ, ΜΝ οί. 

οἱ ἘΠῸΡ πα π᾿ ΤΥ ΒΟΗΣ ΝΟΥ͂! Ὁ ἴπ Ὁ; 5οῖι. ΒΟΡΕ, Αἱ, 125; ὉΕ- 1186}.ὄ 
Βοροβαϊ γαυϊρδίαπι (οατα Ιζγ. οὖ Ητη. Ὁ), ἰπυϊΐο Βῦ, Ὑὶ Οχί πηπι5, ποϑίγαθ δοίδ- 

ὑῦ]5. ΒΘ 5 τὴ τηδρῚ5. απᾶτῃ ΔΗ Πα αατ Βἰταρ]οἰταΐοσα ΠΡγοστασηααθ Πάριη βθοσίαβ 

οοηβάθηςϊιαβ ἀρ Ἢ. 1, ἀθογονῖθ. ϑ᾽ηρ]αΥυβ (αὶ τχα]ο ὑπχτηὶ αἸου 650) γὙ6] τηθ- 

ΤΔΟΥΔΘ ΘΥΤΟΥΪ γ6] υἱῇο ἀθθθίαν αὐ ἀθ ὅ0ῃ. ᾽ο. δᾶ Ν. ΥἹ, 4 6 [Β 910 δρραχοί. 

(ΟΥΓΘΡΟΪΟΠ685. ΠΟῚ ΤΩΐΠτ5 5᾽ ΠΡ Ή]ΑΥ 68. ἰΘρτιιηΐαῦ γ88. (20), 47. ὅδ. [{ὅᾷὅργὸ διοσδ. 
ἀἴοῖ ἀθθαΐβθθ ϑεοσθ, ΤΥ1Ο]. οπχἰϑτααι [| ἔλϑοι Β, [|| 97 λαμπρὼν ἢ [| ἔπεστι 

φέγγος τη88. (οὐϊατα 2χ) ΑἹ. Βο." --- φέγγος ἔπεστιν ΗΥ. --- φέγγος ἐστὶν 

ἐπ᾿ (Βα.3; γνοϊαϊίπθ ἀνδρῶν λαμπρὸν ἔπ᾽ ἐστὶ φέγγος ς0]]. Ο. Υ͂ΙΙ], 162) --- 

φέγγος ἐπέσπεν ἨΙ, --- ὅ.. Β ἢο. λαμπρὸν φάος (6Τ1] φέγγος) ἔπεστι κατὰ 
τῶν ἀνθρώπων. ΕἾ. πρὸς φάος ἐστὶν (011. Ρ, 1Υ, 286; Ν. Χ, 42. {| καὶ μ.} 

εὺμ. 39} [|| 98 αἰγίνα Ὁ [[ οπι. ςόλῳ 64 Π|6 --- ποη οπι. Οπ70 γῈ}]. 
|| 99 κομίζου β' {{ δὲ Βὺ." --- διὰ α' ΑΙ. Ηπι. Βρ.2 --- διὰ γοίξ, οἱ 
Μοβοῆ. Βο: ἘΞ {{ διὲ κρέοντι, σὺν (οτη. καὶ) α΄ β΄ (Τιῖο]. οὐαὶ Ζεὶ σὺν τῷ βα- 

ΟΖ 
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τοο Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ᾽ ᾿Αχμλλεῖ. 145 

σιλεύοντι διὶ καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ ἥρωσιν) τηδϊο --- ὅ.ἢ. Μοὶ. γροίς σὺν τῷ 
διΐ καὶ τῷ βασιλεῖ αἰακῷ καὶ τ. ἐξ αὖ. ἥ. 

100 πηλεῖ κἀρίστῳ δή τελ. α' β΄ (δὰπι ποία Τυϊςο], οὐκ ἀγαθὸν ὡς εἰπεῖν 

πηλεῖ τε καὶ ἀγαϑῷ τελαμῶνι γράφειν, ἀλλὰ πηλεῖ κἀρίστῳ δὴ 

τελαμῶνι" οὕτω γὰρ ἔχει τὸ κῶλον οἰκείως προς τὰ πρὸ αὐτοῦ) --- πηλεῖ 

τε καὶ ἀγαϑῷ τελ. ΒΩΕΕῸΠΡΟΒΟΥΎΧΖ -- πηλεῖ τε κἀγαθῷ τελ. Υ ἢ 
ς (Μοβομ) Βὺῦ." γροιϊββίπηιθ --- πηλεῖ τε κἀρίστῳ δὴ τελ. ΑἹ, --- πηλεῖ 
τε χἀρίστῳ τελ. Βο." -- πηλεῖ τ᾿ ἐσθλῷ, καὶ σὺν τελ. Η).3 ΟΥ̓́, Μείν. 

- Ρ. Π, 6. -- Εαα, ΡΥ ποῖρο8. νϑίθγοιη θοῦ ο πὰ οαπὶ ἰηἰογΡοϊαΐα ΤΟΙ πὰ 

πϊβοθηῦ; Εἷπο νυϊραία, [[ ἀχιλλεῖ ΟἸλΠ6Β 

ΒΆΡΒοΥ, ὕμνου τέλος ἀριστομένους αἰγινήτου. α΄ --- πα]]α ἴῃ το]. 
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ΤΕΛΕΣΙΚΡΑΤΕΙ ΚΥΡΉΝΑΙΩ, 

ΟΠΛΙΤΟΔΡΟΙΦΙι. 

ΌΓΟΡ ἢ ἃ 9. 

( ’ 
ΗΜ. τ “πω αὐ Φ  τὖν .-ῦ 

Ἃ ’ ΟΞ 
πον πο δ τὰν --- .- 

, “ 
“«ἈΑΨ-ν "» δ ὧν ως ἈΔ Ρ 

, , 4: 
»-οἐκ 8) τ λυ ὦ ΕΙΣ ΤῊ -ῦ υὐὐι ἘΞ τὰ 

μι’ ,ὔ ,ὔ [ἢ ῳ 
ΕΟ -τἷἷν--- ΟΣ κ ἘΠΕ ἐς χῖῦ- ΟΣ ὙΓταΡ- ΕΟ ΟΕ τ 

, , , 5ω 
ππὰνδθ ὠρελεν νη, ἐὺ ὧν ἀν έθ. τὰ ἀν ῆνυν- -ἀὐἷς., “Οὖ ΘΑ Σὰ ς σ  ΕΣ 

͵ ,ὔ ,ὕ χσ 
“ὩΣ δῦ ϑαδναχ, ἘΝ σῳ «0ὐ΄ ὦ» πα Φοῦ ἐδ, ὦδὸν 

,ὔ , ’ὔ ’ ἘΞ 
ῳ ἌΡ. τῊν »-» τι »Ἕ“ χορ 

ἃ Ὁ οα ἰ: 
4 ΄ 
τ ΞΡ Ὁ απ πο “πΦΞ[  “-ῖς 

͵ , , ’ . 
τ κ᾽ τὸ Ὁ τὺ») “π΄ στο αὐ  Υ αωτ στ᾿ - “πω πὸ Ἐπ, ΥΩ, ποῦ 

΄ , ΄ ἈΞ 
Νὰ ΡΣ, ΠΣ ἐῶ ΕΠ τὸ ΚΞ 

’ ,, 
νὰ τ πο σό κσος πς- 

’ , ,ὔ κω, 
προ ΠΣ ΣΥΣ. δὶ τ ΠΙᾺ τ' 

, , 
εν ἐὰν ατας σώ πλυλοος Φο ΑΩΝ το Ὡ κι χοσὺ 

, Ὺ , ’ .- 
δ ὧν ταν νοοῖ πὸ δὰ ὩΛήν ὧν ΛΣΤ αὐτὸ Υ δ ΕΥ̓ ὦ τὴ 

,ὔ ΝΣ 
“-ὦ ἄω, δ΄ ὦ γὼ Ὁ 

, , «-.-ἰ 
--α(- “ΕΟ ΑΝ, ΠῚ 2 ὯΔ ΝΟῸΛ 
Σὰ 

[η801]. οὁπι. ΒΟ -- ὁπλιτηδρ. ΧΖ 
Μούντ. Ερ. 7 Βῦ.: αἰδίπηχιῦ,. ΟΟμΙαΠΡῚ Ροβ86 ἄρῃ αἰοῖς δέυ, 1 οὐ 2; 

6580. δ ΘΟΠΒΟΟΙΔ ΟΠ ΘΙ. ΠΟ Τ]δρῚ5. ῬΥΟΌΔΌΙΘ τ απᾶτὴ Ερ. 1. 2; πθ0 Εν. 4 

οὐ ὅ ΘοΟῃΠΘΟίθη6Ο5 6886. --- Ηπι.8 δύγ, 2 οὐ 8 οοπίπηρὶ ἰδού: -“ ὦ -- - - 

σ“π-πξ|υυ-υσςυυ- οὖ- σ υὐ βθηίππι ἤδν ροβὺ ποηᾶπι 801}- 

ἰαθαπι, ἀπᾶθ ἰᾷάθο οὖ διῃοὶρι θμλ τηθηϑασατη οὖ Βἰαύμμη ρϑίϊαξν. --- ΤῪ 6 5. Ψ58. 

᾿πύου οἸαὐϊοποῦ πχθίυϊοογατα χρυ: 1) δέν, 1 Τα Το]. (οὐ 51.) αυδτγίατη 8υ]- 
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᾿Εϑέλω χαλκάσπιδα Πυϑιονίκαν Στρ. α΄. 
σὺν βαϑυξώνοισιν ἀγγέλλων 
Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖν, 
ἡ ΜΝ 

ὀλβιον ἀνδρω, διωξίππου στεφάνωμα Κυράνας" ξ 
κ ε ͵ τ ͵ 2 

5 τῶν ὁ χαίτάεις ἀνεμοσφωραγων ἔκ Παλίου κόλπων ποτὲ 

Λατοΐδας 
« δῦ δι , -- ; ᾿' , , 
αἀρπασ᾽, ἕνεγχὲ τε χρυσεῳ παρῶϑένον ὠγροτεραν δίφρῳ, 

᾿ ͵ 

τόϑι νιν πολυμήλου 1ο 
Π ἤ -“ Ἷ ᾿ 

καὶ πολυκαρποτάτας ϑῆκε δέσποιναν χιϑονὸς 
ξ 5 ,, 5} ’ 5.ϑ “ὦ 

ῥίζαν ὥπειρου τρίταν εὐηρατον ωλλοισαν οἰκεῖν. Σ 

ε 3 ͵ 5 3 ! ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Αντ. α. 
το Δάλιον ξεῖνον ϑεοδμήτων 

ἰαθατη Ῥτοαιιοίαπη 6556 υοἱαϊδ, οχοθρυϊβ ΠΟΙ θ5 ῬΥΟΡΓΪΒ γ8. 1 δὲ 101; 

2) δῖ. 6 ΜΟΒΟΠ. ἃ οπουϊαμθο ἱποῖρούθ οὐ ἀυϊ πη 165 5.) δαρ μι Πὶ 6586 

Ραΐανῖῦ, ἴῃ ΘΥΤΌσΘ πὶ ἱπάποίαβ νἱΠ0 ἅρπασεν ν8. θ, ΟὈ]ϊα5. ἰδτηθη γ88. 64, 89, 

114.;: 8) Ερ. 9 Μοβοῆ. ον νβ. 2ὅ ἃ Ἵπουίϊδμηθο ἱποῖρούθ ταύ πχαίαυϊξ 

ΡΙΟΧΙτη τ Υ8. ὅ0, πορϊοχὶς γα ο5 ἀὉ1 Ῥν. (Β6.) οἷ υἱοθβ ρϑβδβὶῦ. --- Πθ)6- 

παρ ἴπ ΕΡ. 8 Τ Ύο]. οὉ οἰχουριᾶν γ8. 19 τημίανὶς γ8. 44, γΟ] 05 πο δἰὶρῖε. 
2 -νοις ΟἹ {|| ἀγγέλλων ΒΕΘΊΟΥ Πάρου" 2 8ι.3Ὲ (ς. 50}. ἐγχωμιάζων 

δὲ 9]. Ἐ' ὑμνῶν οἱ οιτη.) --- ἀγγέλων ΘΕῸ κ᾽ [ΒἸΥΧΖοβες ΑἹ. Βο." -- ἀ- 
γέλων 959 -- ἀγώνων Ῥ ((. ρα]. ἕνεκα) --- αἰνέων α’  β' (ροτῖϊε πᾶθο υὸχ ἴῃ 
α΄. {8 - άτει ἘΔ ἘΔΟΙΧΑ --- ἄτην Βὶ --- ἀτῃ Μη. --- ἅτη τϑὶ]. [|| -τεσι 
ΥΖ {{ὅ ἀνεμοσφάγων ἘΠ.1. []| -ἄγγων ΟΕ 0}Ζ4ς. [{ ποτὲ] τὲ Ε' || 6 ἅρ- 
πασεν, νοίξ. οἱ Μοβοῆ. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. -- ἅρπασ᾽, [«Ἴ ὅπι. ΡΨ. Ηγ. Βε.Ἐ 

ΟΥ Μείυ. {{ ἔνεικέ τε ΥΥ [α΄3] Βὺῦ." --- ἔνεγκέ τε ΒΗΕΕῸΤΙΡΟΒΌΤΓ[α 9]β΄ 

ὅ, ΗΥ. Βε." --- ἤνεγχέ τε ΧΖ[ο]7 (Μοβ.}.). ΟἿ Μοίυ. οἵ δὰ 0. ΠΙ, 14. 
Εἰγατα ἔοστηαπι Ἡ. 1. ΤΥΐΟΙ. Ῥγ θαυ ουῖδ πο οοπβίαί. Ἀθροβαὶϊ ναϊσαΐδμμ. |} 

τόϑι οπιπο5 (θεδπι Ὗ.) [νιν ΒΑΔ. 28Β.,Ε).Ἐ ΟΡΓΡΊΟΡΟΥΧΖ, Βο:Ἐ (Βὺ --- σι, Ὁ) 

- νον Χ, -- νῦν ΒΡΟΠ(4 6. 10.4017.Βιεα! β΄ ΑΙ. -- οἱ. καὶ αὐτὸν (δος) --- 

501. αὐτὴν [|| πολυμάλου Αν,. --- πολυμήλου οπιπο8 γ6}}. [8 τριτάταν Β 
ΕΕΎΧΖ ἈΠο." (ΑΙ. τρέτα τὰν) --- τρίταν ΘΕ. ΘΠΡΙΟΙΒ]ο[7}ΑἼβ΄ ὅπ. || 
Θάλλουσαν Χ [{| 9 ὑπέδεκτ᾽ οὖν α'β' --- ὑπέδεκτο δὲ ὅπι. --- ὑπέδεκτο δ᾽ 

τῸ}]]. (ἐπέδ, Β!; --- - ἐδεκτ᾽ Εἰ, ὑποδέκτετο Β,). Οἵ, Μοί. [| - δίτη ΒΙΒΙΥ͂ΧΖ 

Βο; -- δίτα ΒΡ[ΠΕΕΊῚΘΙ εἰς. {{{Ὸ10 ξεῖνον Β[ο]7« ΑΙ. ὅπι.Ἐ --- ξένον Ὁ 
ΕΕΘΙΡΟΒΌΥΧΖ Πο.Σ (δομ.) {} ϑεοδμήτων ἢ -- ϑεοδμάτων ΒΌΡΡΟΟΙ 

ΠΡΟΕ]ΌΓ6] 7 |α’ΡΊ ΑΙ. Ηο.Ἐ --- Θεοδώτων ΕΑ. - ϑεοσδότων ΥΥΧΥΖ -- 
ἢ. οἱ Ζεῖ ϑείων. Απ ἔπογαης αἱ ϑεοσδώτων (Ηοπι. δωτήρ; Ηδ8. ἀδώτης: 

Βα, 1, ὅ1δ, ποῖ. 28) Ἰορογθη ἡ [0 1054ᾳ. 9. ὁ. οὰπὶ ῬΥΔΘρΥ 588 σου πρὶ ἴπ- 
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3 τ᾿ Ι 

ὀχέων ἐφαπτομένω “ιερὶ κούφᾳ" 
, . ΩΝ "»- 5... ἅὦ 2 ᾿ ! ἰδῶ 

καί σφιν ἐπὶ γλυκεραῖς εὐναῖς ἐρατῶν βώλεν αἰδῶ, 10 
ε » 7, ς ,ὔ 

ξυνὸν ἁρμόζοισα Θεῷ τε γώμον μυχιϑέντω κούρᾳ δ᾽ “ὙΨέος 
πὶ 7 

εὐρυβία" 
ἉΔ » ε ν [οὶ “ 5 

ὃς Λαπιϑᾶν ὑπερόπλων τουτάκις ἤν βασιλεὺς, ἐξ ̓ Ὥχεα- 
"»" 7 « 

νοῦ γένος ἥρως 25 
͵7 “ 7 κ»ν 2 »"» 

15. δεύτερος" ὃν ποτε Πίνδου κλεενναῖς ἐν πτυχιαῖς 
“δ. 5 "»-ὦ᾿ »“ ,7] 7ὔ 9 “ 

Ναὶϊς εὐφρανϑεῖσω Πηνειοῦ λέχει Κρέοισ᾽ ετικτεν, 30 

’ ε ἥ ᾿ 
Γαίας ϑυγάτηρ. ὃ δὲ τὰν εὐώλενον ἜΠΖ. α. 

᾿ κν ε " ς “ Ι 

ϑρέψατο παῖδω Κυράναν' ἃ μὲν οὐδ᾽ ἱστῶν παλιμβά- 
3 ε “ 

μους ἐφίλησεν ὁδούς, 
ἡ 7 , “3. ε - 3 “" 

οὗτε δείπνων τέρψιως, οὐδ᾽ ἑταρῶν οἰκουριᾶν, 35 

θοηΐ Ηγ. Ηπι.8 --- οὐπὶ 54ᾳ. ΒΙΖ7 ΑἹ. Βο.Ἐ (56}.) --- πο ἴδε, ΘΕῸ 
Υ Ηγ. || 11 χερὶ ΒΙΕΕῊΟ] )}[«Ἴ 81:ι.Ἐ ἜΣ χειρὶ ΘΕΙΡΟΟΥΥΖ ΑΙ. Βο. ἢ 

|] κοῦφα Ζὶ᾽ ὅς. ΑἹ. Βο.Ἐ -- κούφᾳ Β --- κούφα ΘΕΕΡΟΓΒΊΟΥ ΥΧΥ -- 
κούφᾳ 611) Ζ5:α' (Ηγ.) ΒΕ. Ηπι. Βὺ." [|0Οω12 ἐρατὰν] ἀρετὰν Π6Θ(ΒΡὉ) []} 
19 -ζουσα Χ [|| τε οι. ΟΕ) [| μιχϑέντα ΒΕ 5 ὅ9ῃ. Ηπι. (90]]. Ρ. ΙΥ͂, 
222 54.) Βῦ." --- μιχϑέντι ὈΕῚ ̓ΘΙΡΩΒΌΥΧΖΙ α΄ ΑΙ. Βο." -- (κούρᾳ τε) 

μιχϑῆν (Βα.3). Οοπβίταο: γάμον, ϑεῷ τε κούρᾳ τε μιχϑέντα, ξυνὸν ἁρμοζοισα 

᾿ συ. δ᾽ Η 9: κόρα(ᾳ) ἘΠ Τ]Δ ΥΧΖ -- κούρα(ᾳ) ὈΕΡΟΙΓΡΕΠΟ ΓΦ ΑΊ 

ΑΙ. Βο." Οῇ, δὰ Ο. ΥἹ1, 1 [{ ὑψέως ΒΡΩΌ --- ὑψέος ΠΕΕΟΊΙΓΒΙΥ ΧΖΙΟΙ] 
αὐ ΠΑΙ Ἶο.Ἑ (ἃ δι ΡῈ διὰ τὸ μέτρον [| -βίᾳ Ο61κ9Ζ (βεα Ζεϊ ου) --- ΕῈϊ 

δωρικὸν -- ρ. π. Ἀ. {14 - ϑὰν ΒΡΟΕΕΘΙΡΟΊΒΌΥ,Χ,[αἼ Βο:Ἐ (Β δᾶν) 

- ϑὼν ΥΧΖ --- ϑάων [6]7 ΑΙ. Οχ. Οὗ, Μοῖι. {{ τε γένος ἘΞ [15 κλε- 
εναῖς ΕΕῚ --- κλεαιναῖς Ἡ, --- κλειεναῖς Ζϑ8ς (Ζ»ε ννὴ --- κελενναῖς α --- κλε- 

ἐενναῖς Β.ΘΕ᾽, σα, ΡΙΘΊΌ. Χο ]7,[α«1 ΑΙ. Βο:Ἐ Ἐβύὺ κλερενναῖς. [[ ἐν οι. Ἐ', || 

16 κρέοισ᾽ ΒΟΕΒΟΙΠΡῚΘΕΟΥ ΓΥΥ]Χ [ὙἹΖαΊβ' ] Βο. Βι.Ἐ --- κρείοισ᾽᾽ 
[61.(βΡ΄ 9) ΑΙ. σρ. ὅ:α. Οχ. "Ὁ Νοη οραβ, αὖ ἴῃ Ῥυπιο βυϑίθιηδίθ, ρυδθβουτπηι ἴῃ 

ποῖ. Ῥτ. [0 -εν ΕΕῸΓο] α΄ ΑΙ. Οχ.» --- εβῃΙΡΟ ΒΟΥ ΧΖ Βο." [117 γαίαι 

Ὁ {{18 ἡ μὲν Χ || ἐφίλησεν ΒΡΕΒΟΠΡΟΒΙΠΙΥΎΧΥΖ, ἂν. Αἢ. ὃν.33 
Βρ.2 ΗΙ. --- ἐφίλασεν [«βΊ ΑΙ. Πο.Ἐ ὙΠΟΠΗΙ ἱπγοηίαπι, {{ι19. Πρυὶ οὔτε 
δείπνων οἶκ. μεϑ᾽ ἑταιρὰν τέρψιας [1 δείπνων [Β]0  ἘᾺΕΡΕΟΊΠΡΕΊΟῚ 
ΥΟΌΧ.ΖΙφαΊ ΑἹ. Βο.Ἐ (οατα ρᾶγ, ὅθ, ΒΤ) Βο.) --- [δ]ειπνῶν Ε', --- δεῖ- 
πνον 5 50.57.1 (5608. [Π]6ΤῚ γρ. καὶ δεῖπνον αποᾶά ποῃ Ἰορίξαν ἴῃ Β 

Βο.) [{ οἰκοριὰν ς΄ ΑΙ. ὈΠΙΟΡΒΟ ΙΝ δῦ. ὌΣΕΣ "-Ξ οἰχουριᾶν ΘΕΕΟΙΡΟΕΕῦ 

ΝΥ Χα' Βο.Ἔ (Βο. ρίαν) - οἰκουρίαν ῳ: -- οἰκουριὼν ΒΕ.) α, Βο; [] ἕτε- 

ρᾶν Ζ -- ἑτιρᾶν Β. ἑτυρᾶν τὰς -- ἑταιριὰν Βο. Μι, -- ἑταιρᾶν ΒΌΕΕῚΡς 
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᾿ δ 
20 ἀλλ᾽ ἀκοντεσσίν τε χιαλκέξοις 

φασγάνῳ τε μαρνωμένα κεράϊζεν ὠγρίους 
ϑῆρας, ἢ πολλάν τε καὶ ἡσύχιον 40 

κ σὺν , κ “ βουσὶν εἴρηναν παρέχιισωα παάτρῳαις, τὸν δὲ σύγχοιτον. 
Α 

γλυκυν 
-» 5 ͵ 

παῦρον ἐπὶ γλεφώροις 
ω- 3 ’ ο χὰ Α 35" 

25 υὑπνον ἀναλισχοισὼ ρεποντῶὼ πρὸς ἄω. 

,, , 7, 3 
κίχε νιν λεοντί ποτ᾽ εὐρυφαρέτρας Στρ. β΄. 4 
3 “ 

ὀμβρίμῳ μούναν παλαίοισαν 
Ἵ 3 , ε “ 3 “ 

ατερ ἔγχιξων ἐκώεργος Απόλλων. 

6Ι οἷς. ΑἹ. Ορ.Ἐ {{|ΗοὈὔτε δείπνων τέρψιας οὐϑ᾽ ἑταρᾶν οἰχουριᾶν Βρ.2 Ρᾶγά- 
ΡὨγαβίθῃ Ἰθρῖββθ αἰ βεϊπιαί.,, ἃ] οἰχουρίαν τοοῦπ8 5886 μαθογοι “(, Ερτορίθ. Ηθ- 

σορΡίμηβ ὅ6ἢ. Ἰθοῦοποιη, ΜοΟβοΒΟρΡαΪ ομηθηαϊοηθ πππο τοραδίᾶ, δἴβὶ δηΐθα 

ΡῬΥΟΘΔΌ115 νἱἀθραίαγ: οἵ, δα Ο. ΥἹΠ, 1. 

20 -τεσσιν [εχ βΊ ΑΙ. ὅπ. Οχ.Ἐ -- τεσι ΟΙΡΟΥΧ, Βο." --- τεσσι 

ΒΙΘΕΕΟΙΟΡΒΌΥΧΖ Εο; Βα. {| 2] - μέναν Ὁ --- μένας ΒΕ {{κεράξζεν [Β] 
ΠΕΡΟΘΙΤΠΡΊΙΟΓ[ΕΤΟΥΓΥΥΠΧΙΥ])ΖΑΊΒ Κο.Σ πὶ. Βῦ. (οαπι ὅθ. ἐπόρϑει καὶ 
ἀνήρει) --- κεραΐζειν ΕΔ... (Μο56}.) Ην. Βε.Ἐ --- κεραΐζεν ΑἹ. --- Νοη 

οοθηαις οοττορία: οἵ, 16, ΤΑΌΤΑΥΙ αὐἰάατη δα σοπεππδηάσμη πδχαχμῃ γοῦρο- 

τασα ἰηγ αι! μαρναμέναν οἵ ἱπῆπίθνατϊα βου θοθαπέ, αὖ τηθῖσο ἀποαπθ σοηϑαῖ6- 

τρηΐ. Ὑϑγατη ΠΟΙ ΔΙΊ ΔΌΒΟΪαι 28 οὐ 2 πὸῃ ἀθ ΡΙπαδηὶ τηοτα βαπί, || 
22 Υ {|ἐἰ ἡσ. ΥΧΖΓ --- ἀσ. ΠΟ --- ἀσ. ΒΕΕΕῸΠΡΊΓΓ[ΑΊ ΑΙ. Εο.Ὁ || 
ἡσύχιαν (5810) ΧΡ [|[ 28 εἰρήναν ΘΕΞΟΙΓα' -- εἰρήνην ΒΡΘῊ Βο." -- 
εἰράναν ΥΧΖεΩ ΑΙ. Οχ." Οἵ, δὰ Ο. ΧΙ, Τ᾽ || [-Χοισα [«Ἴ ΑἹ. Ηγ. Βε.Ἐ 

π-- χουσα νει, Μοβοῆ. Βο. [|| 24 παῦρον ἐπὶ ΒΗΡ.Ε ΕΟ. ΠΤΡΘΗΠΌ [6] 
αἹβΊ ΑΙ. Βο.Ἐ --- - ὕπνον ἐπὶ ΥΥΥΧΥΖ (Βε.3) οἄβα ογέατη τὲ οοπίαβίο γ8. 19 

! γλεφ. ΥἹΙ͂Υ 3] Ηγ.3Ὲ --- βλεφ. ΒΗΕΕ. ΘΟ. ΠῬῬΟΒΌΧΖΙο] με ΑἹ. Βο.Ὲ 
25 ὕπνον ἀναλ. ΒΗΕΕΟΙΓΡΟΕΊΓΓΦῚΊ ΑΙ. Ἐο.Ἐ --- παῦρον ἀναλ. ΥΥΥΧΥΖ 

--- ὕπνον ἀνλ. αἼβ' 3] Τυῖο!. (ἀνλ. ἴπ ἔτατα) --- παῦρ᾽ ἀναλ. (ΒΕ.3) πὲ δὲ ἴρβε 
οἴϊπι, 4πὶ ρῥγδθίοσθα παῦρον ἀλ. Θομίθοθγατῃ (Ω0]}. ΗΘ 5γοἢ.); δὲ πὸ οὔθηαϊι 
80! 0 ἴῃ Ρυπηο ἐδηΐαμι βγβίοιπαίθ. ΨὙΊὰ6 δὰ 16. 21. εὐ Ρ. 1, 17: Υ, 2. 29: 

Ν. ΠΙ, 14; Υ͂, 6. 10. 12. { -σκουσα ἘΞΒ [| απίε ῥέποντα ἄϊξέ, 10 Ορ.» 
πλϑῖα, 81 (οατα Ρρ. 85:.5) ἀναλ, ἐπὶ γλ. οοπίπηρὶ νοϊπηΐ --- πο ἀἶδέ, ΒΏΕΕ 
ΠΥ͂Ζ,7 ΑΙ. Βο. Ηγ. Βοοίο 86. 1. Ην. ῥέπ. ἐπὶ γλ. σοπβοοίαπε, [[ ἀώ 
ΒΕΕ {20 νιν οπιπεβ [| λείοντι α΄ ὅπι. --- τε λέοντι ΡΥ. --- γε λέοντι 

Βε. ΟΥ Μεοίγν. {[-τρα 92 [|| 27 ὀμβρ. ΡΙΘΕΊΌΧΙΥα'βΊ Βο. Βι. Οχ. 
-- ὀβρ. ΒΟΡΕΕΟΠΤΥΥΖΙο]7 ΑΙ. Ορ. 8ὅπι, Βα, Οῇ δὰ Ο. ΥἹ, 101 || μόναν 
Ι{-οἰσαν οπιηθβ (σην ὅπ.) || 28 ἔγχεος ϑὅ.}. Αἱ ἀϑὰ8 αἰραηηπιὶ ἀρὰ 

Ριπάδγαπι γοίδί. 
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Ἂ: « Ἢ [ ζ΄ 7 “ αὐτίκω δ᾽ ἐκ μεγάρων Χείρωνω προσέννεπε φωνᾷ" 
3, λ Α 

30 Σεμνὸν ἄντρον, Φιλυρίδα, προλιπὼν ϑυμὸν γυναικὸς καὶ 
Ι 

μεγάλαν δύνασιν 
Ι “" ὡς “ ω » 

ϑαύμαωσον, οἷον ὠταρβεῖ νεῖχος ἄγει χεφαλᾷ, μοχιϑου 
» 

κασύπερϑε νεῶνις 55 
Ὁ" “ Ι 3 3 7ὔ ,ὔ 
ἥτορ ἔχοισα" φόβῳ δ᾽ οὐ κεχιείμωντωι φρένες. 

7 53 Ι , 7 Ἂν 5 - “ 
τίς νιν ἀνθρώπων τέκεν; ποίας δ᾽ ἀποσπασϑεῖσα φύτλας 

,ὔ “ ΒΥ ἣν 

ὀρέων χευϑμῶνας ἔχει σκιοέντων; Αντ. . 6ο 
Ι ο 3 ͵ 

45 γεύεται δ᾽ ἀλκῶς ἀπειράντου. 
“ Ἁ 7 κω 

οσιὼ χλυτῶν “χερὼ «οι προσενεγκειν 

29 προσέννεπε ΗΥ.5Ἐ --- προσήννεπε Υ --- προσήνεπε ΒΗ ΕΡΟΙΡΟΕΤΙ 
ΧΖ[ε]ζιί ΑΙ. Βο." (Ζ εἰνεπεν ἢ) «οἵ. Ρ, ΙΥ, 91 Ι 90. φιλυρ. ΒΙΘΕΒΌΤΡΩ 

[ΕἸΌΥΎΥΧΥΖΙα’ 91β΄ Βε." --- φιλλυρ. Ἐ6]7 ΑΙ. Βο:Ἐ -α φειλυρ. Ἐαον 
ΟΥ Ρ. ΠΙ,1 {{ καὶ ϑυμὸν ὁ {|| δύναμιν αὶ {31 ὁποῖον Ἐ', [| οἷον περ ἀτ. 
[6]17 (Μ ο5.51.) Οχ, Οὗ Μοίυ. {{ νεῖκος [Β]Π0 1.5 1ΠΥ ΧΖΙ[φ,αΊ ΑἹ. Βο.Ἐ 
(ϑ...3 φιλοτιμίαν) --- νῖκος 5 ΕἼ ΡΟΝ (ΕἸ ΘᾺ νύκ. Ῥεῖ δόξαν φέρει τηΔ]6); 
οατῃ ὅ6ῃ,1 νέχην: ἐταπάθτη ΠΪ8Β ἔθοὶϊῦ νοοαθυ!αγα γϑοθηθουῖβ αγαθοϊ(αιῖδ; οἵ, 

1,0. δᾶ Ῥηγ. 647 [{ ἀγε Β, [| κεφαλᾷ] κραδίᾳ 5.ν.28 ΑὖΥ ἀδιίνιβ οβῦ ἰθυ- 
τηΐπὶ (Ὁ, 1, 89) Ροοίϊοιβ, γθοίθ ἃ 59.132 ἀρηίαβ (ἐπάγει τῇ ἑαυτῆς κεφαλῇ), 
αὖ ἃ Τη, Ῥο. Ηγ. Βῦ. Μαὶο Ρρ. 8:1. νογίογαπθ.,, σουύδιηθη ἱπίγθρ'ο οαρὶΐο 

ΒΒ ΠΟΥ,“ --- ἀτ, κι Ροθίος ρῖὸ βἱδὶ ἱπίτορι δ: Ὁ. ΥἹ, 60; ΨΠ, 70: 
Ρ, ΧΙ, 86. {{νεάνις ΒΡ Ε [32 ἔχουσα Β [[ οὐκ ἐχείμαντει ΒΕ ς ΑἹ, 
-- οὐ κεχύμ. Ὁ --- οὐ κεχείμανται τ0}}. ---- 56}. ἐχειμάσϑησαν, Ῥοϑβ5818 οὐκ 

ἐχείμανϑεν Β8ο.Ρογθ. Ψιάθ τη. δὰ ᾿θβοῖ. Ῥοῖβ, ὅ69 υὉ] Ῥιπάδγιτη 880 
Βομοπηαΐθ Πΐο ἀϑατη 6586 Βαβρίοαίαν, [|| 38 νιν Β.Β.ΕῸ,150,ΥΧΖΙς]7 ΑΙ. Βο:Ἐ 

-- νιν μὲν Ὁ --- μὲν ΠΟΙ ΡΟΗΟα' β΄ Κγ. --- ὅ56. τίς δὴ... αὐτὴν [{ τέκε 
ΒΙΘᾺΒ, --- τέκε Β -- τέκεν ΘΕΕΟΙΟΥΧΖα' ΑΙ. Βο: Ἐ (ε]. α' αὐτὴν ἔτεκεν) 
|| ἀποσπασϑ.] ἀποσπαρϑ. 5ὅ6ῃ.19 Ῥπ. Ηπι.13 -- ἴῃ β0ῃ.1 ΤΠ οϑὺ ἀποσπασϑ. 
Ετ. νἱδατη οδὺ ἰπ ὅ.ῃ.: Βο. Οὗ, δᾶ Ο. ΙΧ, 1θ5ᾳ. [|| φύτλης αὶ {| 34 σκιό- 
εντας (),35 --- σκιούντων Ὁ --- ὅ0ἢ, συμφύτων οοτγαρίαμη νἱάοίαν 6586. || 

35 ἀπειράτου ΒΡΟΟΗ, --- ἀπειράντου ΒΔ.Β, ΠΕ εἰς. [[Α306 ὅσια ΒΕΘΊΤΡΩΙΙ 
Ζα'β' οὑπὶ ὅ5.}.12 οὐ οἱ, Εἰ (δίκαιον) Ἐ' (ὅσιον ὑπάρχει) Ῥ (ὅσιόν ἐστι) Ζ 
(δίκαιον δέ ἐστιν) α΄ (δίκαιον δέ ἐστιν ἀρα) Οχ. Κγ. Ηἰ. --- ὅσιον Β, --- ὁσία 

ΒΕΎΧΙο9},) ΔΙ. Βο." Ηγ. Β6. απο αὐ Ἠοπιοτίοαπι (Οἃ, π, 428; χ; 412) 

ΡῬΥΔΘ]ουπηΐ, 564 ὩΟΠ δϑὺ ἔουπηαϊα οὐχ ὁσίη [| κλυτὰν ΕΥ̓ ΖΙΖΊ ΑἹ. Βο." 

(δὲν χλυτᾶν) οατὰ βὅοῃ, --- χλειτὰν ΒΡΕΘΙΡΟΕῦ -- δὲ τὰν α΄ β΄ (οαπὶ ΟἽ. 

τὴν ἐμὴν οὐ ποία ΤΥΙΟΙ. ὅσια δὲ τὰν χέρα γράφε. οὕτω γὰρ ἔχει πρὸς τὸ 
μέτρον οἰκείως. τὸ δὲ κλειτὰν οὐ καλόν) [[ χέρα ὨΟΊΠΓΡΕΊΟΙΓΟ] κα΄ ὅπι. 
Οχ. Ὁ - χεῖρα [Β]ΕΕΎΧΖ ΔΙ. Βο.ἕ 
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ιἅ ς ΠῚ -“ ἡ ῥα, καὶ ἐκ λεχιέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν; 

; δὲ ,ὔ “ ΕῚ “ κ ! 
τὸν ὃὲ Κεένταυρος ξαμενῆς, ἄγανᾷ οὐλαρον γελάσσαις 

Γ.. “ εΆ 
ὄφρυϊ, μῆτιν ἑὼν 6ς 

εὐθὺς ἀμείβετο: Κρυπταὶ κλαΐδες ἐντὶ σοφᾶς Πειϑοῦς 
ἱερῶν φιλοτάτων, το 

“ὦν 5, »“ὝἪ “ ) ε »Ὕ 40 Φοῖβε, καὶ ἐν τε Θεοῖς τοῦτο κἀνϑρώποις ὁμῶς 
5 Ψ 3 - δὰ ε 7] - ᾿ » »».ὦ 

αἰδέοντ᾽, ἀμφαδὸν ἁδείας τυχεῖν τὸ πρώτον εὐνᾶς. 

Ἐπ. β΄. 

καὶ γὰρ σέ, τὸν οὐ ϑεμιτὸν Ψεύδει ϑιγεῖν, 75 
ἔτραπε μείλιχος ὀργὰ παρφάμεν τοῦτον λόγον. κούρας 

δ᾽, ὁπόϑεν, γενεὰν 

31] «ἦρα; Β -- «ἦρα ΕἸα' (οπι. ἀϊβέ. Ια --- .ἦ ῥα, Ζ --- -ἦ ῥὰ Ὁ 
ἘΘΤΙΧ Βο. Βκι. Μυ. (οπι. ἀϊβε, Ὁ) --- ,ἤ ῥά, Ω -- ,ἦ ῥὰ Ορ. -- ;ἢ ῥὰ 
5. --- ἥ ῥα ΗΥ. Ηΐ. --- -ἦ ῥά, 7 --ὶ, ἤρα. ΑΙ. --- ἢ ῥὰ Υ --- ἢ ῥὰ κι. 
Βῦ." -- Εει ἔφη -- α'εἰ ἄρα οὐ β6ῃ. ΤΊΟ]. ἄρα, φησὶν, ὅσια κτλ. (οαπι 86}. 
γεῖ.). ΙΤὐΡγατῖοβ οἱ στατητηδίϊοοβ. (Μοβοβοραϊαπι τηαχίπηθ ααὶ οὐ ὁσία οἱ ἥ 

ῥα ἐχ Ἠοπιθῖο ἱπνοχὶῦ) [6 6110 ργᾶνα Ἰθοῖϊο κεζρε(ν), αὐ ᾿ἱπτογργοίαγθηθαγ., αἱ - 

χε δὲ... τοβοοαῖϊ, Ψοί, δ86ῖν, οἱ ΤΥο], ἦρα (ἦ ῥα) ρτοὸ ἄρα ἱπ ἢπθ 
Ομ οἶδ οΟ]]οοαύμμη 6886 Ὑοϊπουπηΐ, αἅπὸ8 διοίοσοβ βθουίμβ ϑπτὴ: οἵ, Ητβ. 

αα ϑόρῇῃ. Ο. Ο. Ρ. ΧΙΧ. Τωοοῦβ ᾿δὶ Ιαπάαία5 Ατὶδῦ. Ρας, 892 θαῃάριηῃ οτὰ- 

ἴᾶτη ΠΘρ Πρ οηἰαπι Ππαῦοθῦ: πη γ 6 γο, [[ κεῖραι θΕΕΟΙΤΡΟΙΒΙΌΥΥΝ Ὁ οϑ α΄ β΄ 

81. Ηπι, Βῦ." (80}.) --- κεῖρε ΒΧΑῪ -- κεῖρεν Κ ΑΙ. Ηο." Βᾶ. Οχ." -- 
κείρειν Χπ]ΡΖ (ς. οἱ. δρέψασϑαι) [{ μελιαδέα ΒΕΕ;,1Ε ΑἸ. 55.338 Ηἰ. τθοίε 

μελιηδέα ὉῈ., ΞΟΠ ΡΊΘΒΌΥΧΖΙφα] ΑΙ. Βο.Σ {||ωήΗ.3ω8 χλαρὸν Ῥρφ ΑΙ. 
(Μ ο 56}. οὰπὶ β0Ἀ, Υ6ι.) Ρᾳ. Ηπι. Βῦ.Ἐ -- χλιαρὸν ΒΡΕ ΕΟ ΙΒΌΥΧΖα' 
(α. αὶ. Ταῖο]. α΄ ἀντὶ μιᾶς) [|| - ἄσσαις Β Βε. Βῦ.Ἐ --- ἄσσᾳς αὶ --- ἄσσας 
ΘΙ --- ἀσας ΠΕΕΠΡΟΒΥΎΥΧ. ΥΖαΊβΊ ΑΙ. Κο." --- ἀξας Ῥν. -- άξαις 

Ηγ. {{ 39 ἀμ.) ἀπᾶμ. φ’ Οχ. Οὗ, Μοῖγ. {{ κρυπτὸν 1 [1 κλαΐδες Β,ΠῖΔε ἢ 
Χ,Ζ[6]7 ΑΙ. Ορ. Βγ. Μυ. 5ι.2ἘῈ --- χληΐδες α΄ (εἴ, Ρ. ὙΠ], 4) --- κλαῖδας 
Βο: --- κλαῖδες ΒΌΕΙΕΟΊΙΡΟΥΧ -- κχλεῖδες Ο -- κλειαΐδες ἢ [|0ἑἱερὰν 
γΖις {40 ἔν γε α'β' Νοη οριδβ: οἵ. Ρ. ΨΥ, 18 οἱ δᾶ Ο. ΧΙΥ͂, 5. {|| δ᾽ 
ἀνθ. ῬΟᾺ Βο. πιαὶο --- καὶ ἀνθ. ΒΕ --- κάνϑ. ΠΘΙΟΥΧΖ,α' ΑἹ. Ορ.ἢ 

-- γ᾽ ἀνθρώποις ϑ᾽ Κγ. {{{Ὸω-ποισιν {|| ὁμῶς οπιπο5 {| 41 ἀμφαδὸν Βἢ 
ὈΕΕΟΙΡΘΕΌΥΧ.Ζεία' ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἀμφανδὸν (π᾿ πα]10 πη8.) ὅπι. Οχ. 
Οἵ, αὦ Ρ. Π,10. [|| ἀδ. οὐ ἀδ. ἰαποῦπι ΕῈ' --- ἀδ, τοὶ], [{ τὸ πρ. ΘΕΘΙΩ 
ΌΥ͂ --- τοπρ. ΒΡΕΧΖζα' ΔΙ. Βο.Ἐ [{ εὐνάς Ὁ {| 42 οπι. γὰρ ΡΘΕΌ. || 
ψεύδει ΒΑ. ΒΕ ΕἸΥΧΊΖΙο]7[«Ἴ ΑΙ. Βο." --- ψευδεῖ ΒΡΟΤΟ --- Οεὶ ἀντὶ 

τοὺ ψεύδους. Οἵ, Ο. ΧΙ, ὁ [|| ϑίγειν Ὁ - ϑίψεῖν Ε [|[48 ἔντραπε Ε' [} 
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ἐξερωτᾷς, ὦ πάνω; κύριον ὃς πάντων τέλος 8ο 
45 οἶσθα χαὶ πάσας κελεύϑους" 

ὅσσα τε χιϑὼν ἠρινὰ φύλλ᾽ ἀναπέμπει, χιὠπόσαι 
ἐν ϑαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμοϑοι 
κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ ἀνέμων κλονέονται, χὠ τι μέλλει, 

χιὠποϑεν 85 
ἔσσεται, εὖ καϑορᾷς. 

δ Εἰ δὲ ορῆ καὶ πὰρ σοφὸν ἀντιφερίξαι, 

τς ἢ ͵ Ι Ψ “ χ' 

ἐρέω. ταύτᾳ πόσις ἵκεο βᾶσσαν Στρ.Υγ. 
“ κ ᾽: δεν 

τάνδε, καὶ μέλλεις ὑπὲρ πόντου 90 
ι ΒΥ “Ὕ δ “ὦν 

Διὸς ἔξοχον ποτὶ κᾶπον ἐνεῖκαι" 
“) 3 , “ ν. Ν Α τ 7 
ἐνῶ νιν ὡρχιέπολιν ήσεις, ἔπι λαὸν ἄγείραις 

ας παρφ. τ. ἃ, 168 δα σοῦ 564. οἱ 905α. ἢ κούρας ΘΠΠΙΕ [ δπῆ 

Ζ ὑπάρχει [} γενεὰς Β, --- γενετὰν Εἰ, -- γενεὰν ΤῊ}. --- γενεὰ Ητη.: (6 
50}.); οἵ, Βῦ. --- ἘΠΕ γ611. (οἴβὶ ἐουμϊπαῦϊο αν ἴπ Β ποῃ Ὀ6Πη6 ΙΘρ]ύαγ) 

44 ὦ ἄνα κ. ὃς ΒΡΕΕΟΙΥΧΣΙοΙ ΑΙ. Βο. Ἐ (Β ἄνᾳ Ὁ (ὁ ἀναι3) --- ὦ ἄναξ 
κ: ὃς ΡΩΗΖ --- ὦναξ κ, ὅτις α'β' (οὰπι ποία ὅτις χρὴ γράφειν, δὴν οἰκεῖον 

ἢ τῷ μέ ἔτρῳ). ΟΕ, Μοῖ. [|406 ὅσσα ΒΡΟΙΟΥ͂Χ αὶ ΑΙ. ΒΟ. -- ὅσα ΕΕΡ 
ΘΕΖ χώ. ρὔα' βι.Ἐ --- χὠ, Ον. Βύ,3: ἐβθ ἀν ΒΕ εἰς. {{| 41 ψαμμ. 

ΠάΔ.ΧΖ, ΑΙ. Βο.Ἐ --- ψάμ. τε]]. ΟΝ ἐγ Θαμ. Ἢ. ϑάμμ. 2).ϑ»,ψ01ἃε 48 - σιν 
τεῦ: Οχ.Ἐ --- σι νοίΐ. ΑἹ. Βο." [{| χώ, τι Ορ. Βό. Ἐν -- χώ, τι Κὶ ὅπ." -- 
Ὁ ὧτι γ6}}, |} χώπόϑεν ὅ1η. ἤμι. Βῦ.Ἐ (ὅπι. χώ.; Ηπι. Βύ,: χῷ) - χ᾽ ὦ 

τί ποτ᾽ τθοο. (χώ. 7) --- Ηἰπο ὦτε ποτ᾿ Οχ." πιὰῖθ -- χ᾽ ὦτι πόϑεν Β 

Ε.ΕῸ. ΤΡΦΕΌΧΖ ΑΙ. Βο. (χὠ. ΡΕ Ορ.) -- χὦῶτι ποϑὲ Ὗ' -- χὅτι ποϑεν 
ΤΥ --- χότι ποϑινὸς Ὑ -- Κὅὰ. οὐ Βρ.2 δπδαασίίαβ χώπποϑεν [ιΐδ58. δχίϑβῦς- 
τηδηί, [490 ἔσεται ΤῊ [| 50 εἰ δὲ χρὴ καὶ ΒΡΕ, ΕἘΌΠΡΟΕΌ.ΥΥΧΥΖ 

α΄ β’ ΒΟ; Ηπι. Βῦ." (οαπα 568.) --- εἰ δέ γε χρή καὶ [017 ΑἹ. Βο.Ἐ -- εἰ δὲ 

γε χρή Ἦν ΕΘ Ε ΜΠ ἢ μθτ "-- παρσοφὸν ΘΈῈΔΙ --- ποβοῖο δὴ 

του π|8. οαϑα5 Ῥγδοϑίοί. [| -ίξαν Ὁ [; δ ταῦτα ἘϊΑΟἘΔΟΤ] --- ταύτας Βὶ [] 
ἴκεο Ζ [} 'βάσσαν ΒΕ Ϊ 52 ὑπὲρ πόντου ΒΕ. ΕἸΡΦΗΥ ΥΧΥ]ΖΙΦ ]αΊΡΊ 

ΑἹ. Ηο." (86}.) --- ὑπερποντίου 6.1 6 αυΐθαβ Ρθηᾶοτο ὙΠΟ πίδπο οβίθῃ- 
α10 ποία α΄: οὐ χρή γράφειν ὑπερποντίου διός᾽ οὐ γὰρ οἰκεῖον ἔστι τῷ 
μέτρῳ᾽ ἀλλὰ ὑπὲρ πόντου κτλ. ΟΥ̓, 61 [|{ 53 ἐνεῖχαι γείξ, εἰ ΜΟΒΟΙ. ΑἹ. 
Βο." (-κε 58) --- - ἐνείκειν α΄ β΄ --- ΖΕ] κομίσειν --- ὅοἢ. ἐνεγκεῖν. ΤΙ1Ο]. 

ἀοοίθ (Βα. 11, 814) 564 ἰπἰατία ἴῃ, δοῦ, ροβὺ μέλλω βαρρΙαπίαξατῃ ἵνῖρ, αὖ 
σαπὶ οΟἸ]οσα Ο. ΥἼΙ, 82. [| 54 νιν οπιποβ [| ἀρχέπτολιν ΒῈ, Βο; --- ἀρχέ- 
πολιν ΒΈΘΙ εἰς. --- ἀρχάπολιν Ὁ --- οὗ, Ο. Π, 1; Ρ. Π,Ι1 {{ ναὸν 94 {| 

Μοτησηβθη, Ῥίηαν. 11 

Ἄ,.“ν ἀμ 
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» 9 9 ,ὔ “" 3 » 

55 νασιωταν ὄχϑον ἐς ἀμφίπεδον" νῦν δ᾽ εὐρυλείμων πότνιά 
“ 

σοι Λιβύα 95 
ἣ 5 “ ͵ Ι » ν ὔ 

δέξεται εὐκλέω νύμφαν δώμασιν ἐν χιρύσέοις πρόφρων' 
7, ; 9" ἵν ξοι χίϑονος αἷσαν 

5 Ὗ , " ͵ 
αὐτίκα συντελέϑειν ἔννομον δωρήσεται, τοο 

» ͵ “ , "ἶ “» -“" 

οὔτε πωγκώρπων φυτῶν νήποινον, οὐτ᾿ ἀγνῶτω ϑϑηρῶν. 

Υ - ὔ ὰ Α ες "»" 

τῦϑι παῖδω τέξεται, ὃν κλυτὸς ἙἭ μᾶς ᾽Αντ. γ΄. 
’ ῳ 

6ο εὐϑρονοις “Ὥραισι καὶ Γαίᾳ τος 
3 κ Λ ΕΣ , “ 
ἄνελων φιλῶὼς ὑπὸ μῶώτερος οἴσει. 

»" 7 Ι 7 -“- 

ταὶ δ᾽ ἔπιγουνίδιον ϑαησάμενωι βρέφος αὐταῖς, 

ἀγείρας [Β]ΒΕΕ ΟΙΠΡΙΘΕΥΓΥΥΊΧΖΙΟ ΑΊΒΊ ΑΙ. ΠΟ. --- ἀγήρας 1 -- 

ἀγείραις Ηγ.Ἐ Οἔ [ὰΔ. ΧΧ ΧΙ, 48 

858 νησ. ΥΧΖΩ [| δπΐο (ποη Ροβϑῇ) νασ. αἰδί. Ὁ πιϑ]ο --- ρΡοβί (ποῃ 

δηΐθ) ΕΖ. ΑΙ. Βο.Ἐ --- ποὴ αἰβύ. ΒΗΕΠΥ Ηγ." {| ἀμφίπ....ν Β (ΐοταο 
᾿πύουϊθυιη Ὁ) --- ἀμφίπολον 6,55. οὗ ἰπίοπιροβίναμι Ὁ. 1, 98 γτϑοογάδιοποιι --- 

ἀμφίπεδον '. 6. ἀμφοτέρωϑεν τὴν πεδιάδα ἔχοντα (Ζεὶ α 56}..} το}]. οὐ Ονο; 
οἴ. δᾶ Ῥ.Ὶ, 18; 1Υ̓, 8. {|| λιβύη 94. [| 56 δέξετ᾽  [[εὐκλειξα φΓ Οχ. 

(1ῃ 7) ἐαν); οἵ, Μοίν. --- εὐχλέα [Β]ΠΕΟΤΡΊΟΟΌΥΙΑΊ Βο." Ην. Βε." --- εὐ- 

κλεὰ ΥΖ ΑΙ. (Ζ ᾳ) --- εὐκλεέα ΗΒ, --- εὐκλέαν Εἰ [|| πρόφρων πἰταδίαας αἰ- 
βϊ πούοηθ βθοϊαβατα ΟἿ) --- ποαϊτὰ ματα 1) -- οὰπὶ ἃηίθοο, ΒΕ οἴο. οαπις 

Β6ῃ, --- ροβϑὶῦ σὰπὰ 864. ἱππρὶ: οἵ. δὰ Ο. 1, (260) 118. {{ αἷσσαν Ζ [} 
51 συντελέειν π0}}18 ΘοΠο]αβίαγα τη. ..]ορὶῦ ’ (δῖ. ΟΧχ. οοπῆδρηΐον, Ητ. ἀαθϊίδη- 

6) 504 1ἰὰ ΘΧρΙἰοδηΐ συντελέϑειν, αὖ Προ 50 γο] ΟΟΙΘΓΟ οὗ σα ΟΥ̓ ΔΥΘ 

(οοπβυτητηδῖθ), ΥὙ6] δαἀϊαναῦο (σΟὨ 6 γ6), γ6] Ὁ ΟΥ̓ ΘΓ 6.) 5.016 οὕ π Τὴ 

6858 ((ἰθαΐο ρϑυβοϊαΐο); πὸ α]]ὰ5., Ἰορὶς“ ἐννόμως (Η:.), 568 ἴΐὰ Θχρ!οδηΐ 

ἔννομον αφποᾶ Ραγίϊπι ἃ νόμος (τ[6: εὐχολως καὶ δικαέως) ραγίμι ἃ νέμω οἷ νο- 

μός (σατη ἀοπηῖθιιβ δὲ ἔγαοῦθι8) νἱάθηΐαν ἀογίναγο [[0συντ. ἔν. Υἱγρα] 8 ἰηδοΥ- 

οἴαβαπι ἴῃ ὅὼ, Οχ. [58 νήπηνον 1 --- νήπεινον ἢ, [|. 50 παῖδα νοίί, ΜοΒΟΙ.. 
ΑἹ, Βο.ἕ - κοῦρον α΄: {6..6]. παῖδα) τος παῖδα γε ΡΥ. Β6. Οἱ, Μοίγ. |} 

ὃν οπι. Ὁ [{ ἑρμῆς Β || 60 ὠραισι Ἐ, --- ὥρεσι ΕῊ ᾿ γαίᾳ(α) Β, [9] 
[« ΑΙ. Βο:Ἐ - γαῖα 9 -- γαῖ Υ -- γαί ΒΕ“ -- γᾷ 6Ἱ -- γᾷ, Ζ, :-- 
γὰ ΘΕΒΟΡΕΤ. -- γα, Χ -- γὴ Χ, {| 6] φίλης Β {|| ὑπὸ] ἀπὸ Ἠα΄ -- 
ὑπὲρ ὕ' -- ΟΥ, Ο. Ν, 14 [| μητ.1 [| θῶ ταί δ᾽ (ταίδ᾽} ΡΙατίπι! [[| ϑαησ. 

Βρ.32 Ηι. ορτορὶθ (ὅ.ῃ. ϑαυμάσασαι); οἵ, ὅο!. αογπι. Ρ.  --- Θᾶκ. Β (θεῖ 

τθα. πὶ. οὐ) - ϑηκ. ΠΕΡ ΕΡΟΟ ΕΥῪΝ ὃ ΧΥΖ ΑἹ. ο.Ἐ --- ϑησ. ΕΠΈ᾿ ΕΟ ΘΟ 111} 
ΡΟΙΒΌ --- κατϑηκ. ο΄ (Μοβ.}.) Οχ." --- ἐνθηκ, α'β' (Τ τῖο]. ο. 6]. ϑεῖ- 

σαι ἐν ἑαυταῖς) --- ἀνθηκ. ὅπι. --- δι. ΟἿ᾽ [ἡ] ϑησάμενοι τοῖς ὄμμασιν 

γοβεϊσία γρῦαρ ἸΘοΙΟη8 ῥτοαϊ, Νῶο ρορία ὃἷ8 τίϑεσϑθϑαι ροβυϊδβϑοι, [1 αὐταῖς 

τῶ ---- 
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νέχτωαρ ἔν χιείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι, ϑήσονταί 

τέ νιν ἀϑάνατον, ΤΟ 

Ζῆνα, καὶ ἁγνὸν ᾿Απόλλων᾽, ἀνδράσι χιώρμω φίλοις, ἀγ- 

αμστον ὄπάονω μήλων, 

ὅς ᾿Αγρέω καὶ Νόμιον, τοῖς δ᾽ ᾿Αρισταῖον καλεῖν. 15 
ὡς ἀρ᾽ εἰπὼν ἔντυεν τερπνὰν γάμου κραίνειν τελευτάν. 

“ -» 2 ), ΕΒ »“Ὕ ’ 

ὠκεῖω δ᾽ ἐπειγομένων ἠδὴ ϑεῶν ὙΠ. γ. 
ἢ): οδ 7, "» "»-᾿ ὯΝ ὃ 3 » 

πρᾶξις δὃοι τε βρωχιεῖαι. κεῖνο κεῖν ἅμαρ διωίτωσεν 
᾿ 7 

ϑαλώμῳ δὲ μίγεν 120 
2 ͵ ἔ -« ἢ 

ἐν πολυχρύσῳ Λιβυας" ἵνω καλλίσταν πόλιν 
Ἢ ’ 7 5 οΥ 

0 ἄμφεέπει Κλεινὰν τ΄ ἀεώλοις. 125 
77 5 σὰ ἢ ΕῚ “ Β “ 

καί νυν ἐν Πυϑῶνί νιν ὠγαϑέᾳ Καρνειώδα, 

ΒΕ, ΒΊΟΘΓΒΙΌΥ Β0.35Ἐ - - ̓αυτοῖς α --- αὑταῖς ΒΕ: ΧΖ[ο]7α' ΑἹ. Βο." -- 
αὐτὰς Βο.5 (Θοηϊ. αὐτῷ), ΟΟὨΪαΠρΡῸ τὸ αὐταῖς ἐπιγουνίδιον βρέφος. ἄπορ 56Η. 

θ3 -λεσι ΠΑΟΡΟΕΌΥΧΖ --- λεσσι ΒΙΕΕῚ εἰς. [|| σταξοισι οἸηπ68 --- 

ἘῈϊ αἰολικὸν [{Ὄ τέ νιν ΥΧΖφῳ ΑΙ, Οχ.Ἐ γέ νιν ἘΠ᾿ --- τέ μιν ΒΟΙΘΕῦ 
α' Βο.Ἑ --- μιν (οχι. τέ) ΒΡῸ [|| θ4 ζῆνα. 1 ΑΙ. --- ζῆνα, Βο. Βτ.Ἐ ὅ5π.Ἐ 
-- ζῆνα, 7 Ον. --- ζῆνα Ὁ ---- ζῆνα, Ζ (ς. ε]. ὥσπερ 6 568, Υ 61.) --- ζῆνα ΒΡ 

ἘΚῸΥ 8ι.2Ἐ Ηγ.;: Β6. πὶ. Βὺ.Ἐ --- ζῆνα Ηγ.3Ἐ Πδροβαὶ ἱπίουραπούϊποια ( 6- 
Ρουΐηὶ, [[-ὠνα ΡΘΕ [] -σιν Ρ ἀγχιστον) ἀἄλπνιστον οοῃΐ. πη. 60]]. 1. 1, 

12 (Β5.32) --- ὅ.ῃ. ΒΟΤ᾽ ἀκίνητον 1. 6. ἤάδ]ομη, δβϑίδααπι (Εο. τηδ]ο εὐκ.) 
οδομβντιαί γυϊσαίαια [[ ἄγχ. οἰπὶ ὁπ. μ. οοη!, ΒΕΡΟΧΖ,α' ΑΙ. Βο.Ἐ ΥΥ-. 
(κι. 2; 815). Η9:. ΒΔ. (οππὶ. 50}.). --- ἃ. οαπὶ ἂν. χ: φ.. οοπὶ. [0 2], Ηγ.3 
Ημι." --- ποη ἀϊδὲ, ΕΟΤΠΠΥ --α ΤΠ ουραποίοηθια ἃ Ηθυπῖο πογαΐαμι, ἃ Ητη.13 

ἀοίδηβαια οθτίαϊτη. ΘΟΠΥΘ]ογ αὐ ΥΘΟΘΏΓΟΥΘ5, ΟΕ αβοι ΟἸΏΠῸ5 δηΐθ ΗΥ͂. 86 

πη. οὐ δαᾶ. οἱ ἰπύξ. ἐοϊπηρ [ ὁπ. Ε' --- ὅπ. Β --- ὁπ. τοὶ], [[ μάλων ΗΥ. 
-- μήλων τη88. ΑΙ. Πο. Βὺ.Ἐ {665 ἀγραία Β: [|| -σταῖα Π, --- στεῖον 
ἘΜᾺ. -- στέον Ζ: [66 ἀρ 10Ζ7} [[| ἔντυε Βρδς -- ἔντυεν [ΠΕ ΕἸ]ΘΊΘ νς 

[υΥΧ]Ζ εἴο. [[1θ7584ᾳ. ὠκεῖα .... πρᾶξις ΒΕ α΄ ΑἹ. Βο:Ἐ (οαπὶ ὅ6ἢ. Β 
Ἐο. Ἐν. --- ὠχεία,.-. πρᾶξις ΥΧ.Ζ -- ὠκεῖαι... πράξεις θΟΙΡΟΗῦ (οαα 

ὅ0ῃ, ΟΤ) 6 ααἴθιιβ ΤΥοπίαποβ ροηάογο ἀοοοῦ ποία α' ὠκεῖα δὲ πρᾶξις 
γράφε, ἵνα τοῖς πρὸ αὐτοὺ κώλοις οἰκείως ἔχη τὰ χῶλα ταῦτα. Οἱ γὰρ (πρὸς 

τὸ ὁδοί) ὠκεῖαι γράφοντες πράξεις, ἀγνοοῦσι τὰ μέτρα. ΟΥ̓́, 52 εὐ 6 
ΒΟΠΟΙΙΟΥαΠΏ. ΟοἰΠῈ ἰοχῖμ, α6 πὶ βουρύιπι ΠΡοΡαηῦ, οοποογᾶϊα: ὅοῃ. ΟοΥΠ. 

Ρ. ΧΧ. |||ἠθ8 ἦμαρ Ε, [{ διαέτασε Β --- διαίτασεν [Ὀ]6]ΠΥ̓ ΧΊΖΙ[αΊ ΑΙ. 

Βο.Ἐ -- διαίτασε ΕΕῚ] --- διέτασε ΡΘΗ, --- διαίτησεν φ΄ [| 10 ἀμφέπειν Εἰ 
{ 11 καί νυν [«Ἴ ὅδ. Οχ.Ἐ --- καὶ νὺν ΒΙΟΒΕΘΊΙΡΘΕΌΟΥΧ.Ζ ΔΙ. Βο: 

171: 
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υἱὸς εὐθαλεῖ συνέμιξε τύχα" 
μὴ “ ῳ “ , 
ενώ νικάσαις ἀνέφανε Κυραναν, ὦ νιν εὐῴρων δέξεται, 130 

͵ , 

καλλιγυναικι πῶτρᾳ 
μ ς ᾿ 3 Εν σα, » 

75 δοξαν ἱμερτῶν ἀγωγοντ ἄπο Δελφων. 

3 3 Ι 
ἀρεταὶ δ᾽ αἰεὶ μεγώλωι πολύμυϑοι" Στρ. δ΄. 

᾿ ἷ 5 -». 

βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν, 

ἀκοὼ σοφοῖς" ὃ δὲ καιρὸς ὁμοίως 135 
παντὸς ἔχει κορυφάν. ἔγνον ποτὲ καὶ ᾿Ιόλαον 

80 οὐκ ἀτιμάσαντά νιν ἑπτώπυλοι Θῆβαι" τόν, Εὐρυσϑῆος 

ἐπεὶ κεφαλὼν 140 
ἔπρωαϑε φασγάνου ὠκμᾷ, κρύψαν ἕνερϑ᾽ ὑπὸ γᾶν διὲ- 

φρηλάώτα ᾿Αμφιτρύωνος 

ΟΥ δὰ Ο. ΠΙ, 84 {{ νιν (νὶν Βο. Βτ.) οὔποθ [[ αὐγάϑεα Εὶ --- ἀγάϑεα Τ' -- 
ἀγαϑέα τρ}]. τηβ8. Α]. Βο.Ἐ (ραββίπη ἐᾷ οἵ ἴῃ Ζα' ο. οἷ. οὐ). --- ἀγαϑέᾳ Μετ. 
τροίς (ὅ6ῃ. ϑείᾳ). ΟΥ, δὰ Ρ. Υ, 49 {{ καρνιάδα(α) ΒΗΕΕΟΙΡΟΌΥΧΖΜ' 
(Ζα' οὐπὶ ου 5ιρτα) ΑἹ. Ηο. --- καρνειάδα [.3]62 81, (ἔν ἴῃ π]1ο πι8.) 

12 υἷος ΥΧ [|| εὐθαλλεῖ ὅπι. --- εὐθαλεῖ τη55. Α]. Βο.Ἐ κα. ΗΥ. 
Βε." { 78 νικάσαις Ηγ.2Ἐ -- σας Β76 -- σας ΒΥ ΠΕΙΟΥΧΖΙο])α' ΑΙ. 

Οχ.Σ -- ἥσας ἘΡΟΗ, Βο." 4παθ ἔουπια οἰϊατη γ8. 97 δὲ Ὁ. Υ, 8 ἴῃ ᾿ἰβᾶθπι 
ῬΩ αἰϊίβαπθ ορίϊμηϊβ (αὐ Α) Ιερίταν [[0ἐνέφ, 10 [|| κυράνα Υ [{ νιν οπιῃ68 

|| 15 δόξαν γ᾽ ἱμ. Ῥν. Βε. --- δόξαν ἀν᾽ ἱμ. ΜΙ. Εχ οοἀᾷ, πἰμ}} γ. 1. τοῖδ- 
ἴαπι οβύ: οἵ. Μεοίγ. [{- ᾿᾽άγ. Ὁ {10 ἀεὶ [Β] ΘΟΕ Βο. Βι. Με. --- αἰεὶ [Β,] 

6Ζ7 [1τ611.} ΑἸ. Βο; Ορ. δι. {11 βαιά δ᾽ Οἱ πιαῖο | 18 σοφοῖο Β αυοά 
Ροββὶῃ ἀρίθηδι: οἵ, Ο, ΧΠῚ, 84 [70 ἔγνον (Α}.}) ὅν. (ς01]1. Ρ. ΙΥ͂, 120 οἱ 
εὐ Βι. ἃ. α΄. 11, 14) --- ἔγνων ΒΘ ΕῸ. οἴο. (ομληθ8 1611.) απο Μοβομορα- 

ἰὰ8β ῬΥῸ Ῥυϊῃὰ ἢ8. βηρ. ΥὙΥἱαθέιυ ΔΟΟΘΡΙΒ56, ΠΟῺῚ ΠΊΔΪΘ ΘΟΏΒΙΪΘηΒ 85, 91. 98 

Βιβθαποηδαβ. ΟΥἮἉ, 80. [{Ο καὶ απίς ᾿Ιόλαον πο οογ ρίζαν: οἵ, δα Ο, ΤΧ, 98 
Ι[- 80 ἀτιμώσ. Βε τπιαϊο [[{[0οὕ9Ό27ἵγἑεν ομηββ --- οἷ. ΕΖ τὸν καιρὸν [| ἐπτ. Υ ] 
ἕπτ. 9. οὰπὶ 5644. σοπϊ. (ΝΟΥ ἀποαπθ Ιοϊδαπὶ..... αἀαοῖὶ ΤΠΘΡαΘ ..... 86- 

ΡΟ νογαηῦ) ΑἹ. χΧ,. ουἱ ταῦοηὶ παπᾶ ἱπθρίαθ (Μοβομόραϊθδθ 7) δανθυβδηξαῦ 

50. Ψ εῖ. (ἐγνώρισαν; ἰᾷ, Ζε}) δὲ γ6}1. τηβ88. Βο." {{|-τ-σϑῆος [6]7«Ἴ ΑἹ. Βο. ἢ 
- σϑέος ΒΟΕΕΟΙΡΟΕΌΥΧΖ ---- σϑέως [Β1]Ε,6,Ὁ,Χ, Βο; οἴ, Ο. ἢ, 29. 
αὶ. [||[ώ8] ἔπραϑε [Ὀ ἘΕΕΊΙΡΙΟΠῊ] ὅ8π..Ἐ --- ἔπραϑε Βᾶ --- ἔπραϑεν ΥΧΖ 
--- ἔπραϑεν ἐν ς ΑΙ. πο. ΟἿ Μροίγτ, Μοβοβοραῖαβ ἰαϊογαμι ἐν, αποᾶ Ροῖ- 
ΒΆ6Ρ6 οᾶϑιι ὁ οἱ]. ἴῃ ἰοχίαπι γϑηϊΐ, ἢ. 1. πύου ομ Δα μΙθαϊ, τθοογάδίαβ [Ὁ. 

ΡῬταναθ βουϊρίασας Ὁ, 11, 08 ἐν χερὸς ἀκμᾷ ταδὶ ἰάθη ἰάθπι σΥΔΤΩ ΔΕ ο8. ἐν 

οἰαβιηοα! ἰατα υἱᾶθίαγ τοραάϊαββο, [| ἔνερϑεν Ὁ {|Ο-λάτα] -λατ᾽ ΟΕ 
᾿ 
Ϊ 
Ι 

Ϊ 

] 

! 
᾿ 
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, , ΕΒ ι » ,ὔ 

σώμωτι, πωτροπώτωρ ἐνῶ οι Σπαρτῶν ἕενος τᾷς 
-“᾿Ὕ 7 "“ὦν 

κεῖτο, λευκίπποισι Καδμείων μετοικήσαις ἀγυιαῖς. 

7 -“- κυ “ὕ» 9 Ι 

τέκε "οὶ καὶ Ζηνὶ μιγεῖσα δαΐφρων Αντ. δ΄. 
3 “ »᾿ Ι 

8ς ἐν μοναις ὠδῖσιν ᾿Αλκμήνα 
7] ον 

διδύμων κρωτησίμαχιον σϑένος υἱῶν. το 
; ψν ὰ ς -“» ͵ δ , 

κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς Ἡρακλεῖ στόμω μὴ περιβάλλει, 
δὰ , εν ἢ 2. , ἥ " 

μηδὲ Διρχωίων ὑδάτων ἀὲ μέμνωται, τῶ νιν ϑρέψαντο 
3 , 

καὶ ᾿Ιφικλέα᾽ 155 
»"Ὁ 7] -" 5 5 “ο“ ἢ Δ ᾿ 5 ͵ 

τοῖσι τέλειον ἐπ᾿ εὐχῶ κωμάσομαι τι παΐὼν ἔσλον. 

Χαρίτων κελαδεννᾶν 
7 δ 2 ᾿ 

90 μή με λίποι καθαρὸν φέγγος. Αἰγίνᾳ τε γὼρ τόο 
τ ϑ 5 ἑ κ Ἷ 7 3 3 "" 

φαμὶ Νίσου τ᾽ ἐν λόφῳ τρὶς δὴ πόλιν τανὸ εὐκλείξαι, 

82 σάματι πάρ, προπάτωρ ΗΙ, --- σάματι πᾶρ τε πάτῳ ΗΙ, οοηΐ. (6 568.) 

]! σπαρτὸς Εὶ [| 83 ἄς ἀαίϊνο οἴ, αἃ Ο. 1, 89: Ρ. ΙΨΡ, 28454. [- κήσαις Β 

Βό,Ἐ -- σας οἸηπ65 16}1. [|0ὄ 84 τέκε οἱ (τέκέ οἷ) οπηπ65 πιβ85. ΑἹ. Βο: Ἐ -- 
τέκε δ᾽ οἱ ΜΙ. Β6. Ηπι.: (οὰπι βθοῃ, ἐγέννησε δὲ αὖ πι}16 δϑὺ ἴῃ Ἠϊ5. δρυᾶ 
ὅθ. Π468) --- τέκε οἵ Βῦ.Ἐ (Ηπι.2) {{{Ὸ 858 μον᾽ Ὁ εἴ, 16. νἱὔπτα Ῥ, ΠΙ, 27 

|| ὠδίσιν ἘΔ. ΕΣ ΕΠ Βο; [| ἀλκμήνα ΘΕΒΟΙΓΡΕΊΟΕΟΥΧυΖΙ[ο]}[«Ἴ ΑΙ. Βο.Ἐ 

(ΕὉ: -ἧἦνα; Χα ητα) --- ἀλχμᾶνα Β (,,1{. τοοίο΄’ 5.ν,3) -- ἀλχμήνη Βὶ 

8θ χτησίμαχον (86) ΧΖ [1 87 ἀνὴρ τίς Ὁ |] περιβάλλει ΒΕΕΟΠΡΟΕΒΌ 
Ζ5α'β' (Β -λλοι; Ζεὶ ἐπιϑήσει) οατὰ ὅθ, ΒΟ Βο.Ἐ -- παραβάλλει ὮΧ 

Ζ[4] ΑἸ. πο. Τηγίίο Μοβοπορι]ο τϑροϑιῖ 14 ααοᾶ τηθ]]α5 ἰθδίαθαση δϑί, 

αποα ΤΥ], ρυορανιῦ, αποάσαθ 8ὰ γοοὶβ στόμα ἘΞΞ ΟΞ; ΤΟ 618; ΟΡ: 

Χ, 19) οὖ 5ἰπη!ϊ δὐάαοῖα Ο, 1, 8; 1.1, 8254. ἀοίεπαϊμαγ, [ἠἈ88 μηδὲ ἢ Με. 

ϑι.Ἐ -- μὴ δὲ τΕ]!. τι88, Α1. Βο.' {{ωΩΗδιρχέων ὈΡΒΥ͂Χ Βο. {{ἀὲ μ. Ηπι. 
Βὸ,Ἐ (46. απὰ ἔογπια τὖ ῬΙπαδΥοᾶ ΠΟῚ ΡΥΌΥΒ5. οοηδίαῦ; οἵ, ὃ. Βρ.3) -- 
ἀὶ μ. ὅτῃ. --- ἀεὶ μ. ΡΟ ΒΥ͂ΧΖΙΟ]} ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. Ηγ. --- αἰεὶ μ. ΒΡ 
ΟἹ --- ἐπιμ. α'β΄ (ὁὰπὶ ποία Το]. ἐπεμέμναται γράφε, μὴ ἀεὶ μέμνα- 
ται" οὕτω γὰρ ἔχει τὸ κῶλον ὀρϑῶς, οὐχ ἐχείνως) --- ἀναμ. Ῥν. Βο. Αν. Ηἰ. 

-- ἅμα μ. Βρ.32 ὁοοπὶ. -- Ρ. π. ᾿.; αποᾶ ποη τημϊέιτη ργοθαῦ [[0ῦϑὃἔνιν ΟἸΠΠ65 

|| ϑρέψατο Β [|| 89 τοῖσιν Εὶ [| ἐπευχᾷ ὁ ΑΙ. ΟΧ. --- ἐπ᾽ εὐχᾷ Β.ΏΕΤ' εἰο. 
οαπὶ β6ῃ, (οιίαῃῃ 7) [| ἐσθλὸν Ηα'΄ [{ κελεδεννᾶν ἘΞΕΔς --  κελαδενᾶν 1 -- 
κελαδαννὰν ἢ [| 9] φαμὶ π)558. ΑΙ. Βο." ΒΒ. (φημὶ Β,Ε,1 Βο:) --- φατὲ (ᾳποά 
γαβοβ ΜΟΡΆΥΘΠ515 ρα Αὐῇβῦ, Αοῃ, 771 ργύὸ φησὶ α1ς10) 3.3 8. 1 [610] 551 Π10 
Θιηθηἀδπα] οομδίι. ἘΕτὶροῦ φατὶ εὐχλείξαι ρτο εὐχλέϊζξεν. Ηἰος Ιοο8. ποη 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΙΒ 564. ῳ ἸηἰοΥρυ οί ομβ ἰηαϊροί. Ῥιηάαγιβ ααὖ 46. 5115. ΟΥΑΙ Ὲ8 

Ἰοααΐξαγ, δῦ 6 Ρούβοπᾶ ρορίδο; 46 ΤοΙθβιογαῦβ νἱοίου5. [| νίσσου Κὶ ΑἹ. 
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Α 7 5», ἐ - 

σιγώλον ἁμαχιαινίαν ἔργῳ φυγων" Ἐπ. δ΄. 
ΕἾ 5 Λ ΕῚ “ Μ 3 “ Ι ψ δὰ “ 

οὕνεκεν, εἰ φίλος ἀστῶν, εἰ τις ἄντάαεις, τὸ γ᾽ ἐν ξυνῷ 
7 3" 

πεποναμένον εὖ τὸς 
Ἢ ἢ ἥ ΕΓ ῃ , 2 

μὴ λόγον βλάπτων ἁλίοιο γέροντος Χρυπτέτω. 
-“ ΓΟ «ἃ Ἁ 5 Α 

95 κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἔχ,ϑρὸν 
Α -“ Ι ᾿ ἂν ᾿ς ΕἸ ἄνν δ 

παντὶ ϑυμῷ σὺν τε δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ εἐννεπεν. 170 
"ἢ ͵ ᾿ » 

πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς 
, “ ΩΣ 7 ε « 

ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον, ἀφωνοί 9᾽΄᾽ ὡς ἕκασται φίλ- 
τῶτον 

Α “ δ 

παρϑενικῶι πόσιν ἢ 175 

Βο." --- νήσου 1Β --- νίσου γ0}}. Βο; 5.5 [{πόλιν τάν δ᾽ (τᾶν δ᾽ ΠὨ)] πό- 
λιν τόν δ᾽ (Π1.) ΥΥα. --- πολίτας Κν. -- ἶ ο͵. 6Ζ τὴν κυρήννην [| εὐκλεΐξαι) 

εὐχλέϊζξεν Ῥν. Ην. --- εὐκλέξξας Ηπι.8 (αἴ φαμὲ ἱπίογροβίτιπι οββοῖ, 90}}, Ῥ. 
Π], 75) ἱπρϑηϊοβιββίπιθ, 864 γυϊσαίδμη ὅ0ῃ. οἵ οἱ, οοῃῆνμιδηΐ: εὐχλέα κατα- 

στήσαι (8.}.), εὐ. ποιῆσαι (ε]. Ζ), τιμῆσαι (ο]. Ε) 

92 σιγαλὸν οἴηποβ { ἀμηχ. ΠΕ ΕΌΥΧ.Ζε -- ἀμαχ. [ΒΟἸΡΟΕΑΊ 
ΑΙ. Βο.Ἐ [|| φυγών] φυγόντ᾽ (9) Ῥα. Βα. (Ὀ1.). Νοιπιϊπαναμι ἀθαηᾶθ ἐπθη- 
ἴΥ 0 ΠΟ] 1α, πο απ ἀΘΌΘΥῚ ΔηΔΟΟΙ Γᾶ 6. (πᾶτη Πότ. 11]. β, 950 Ἰοῃρα ἔδεϊ- 

ἢΐπ5 6β0} οὰπὶ Ημπι.8 οχιβθπιο. Ὑ|46 βαρτα. [9 93 οὐνεχεν ΒΙΘΕΕΘΊΙΟΥ. 
Βο: --- οὕνεκεν ΥΧ.Ζ[ε]7α΄ ΑΙ. Ορ." -- τούνεχεν Βρ5.3 -- διὸ β6ἢ. εἰ Ζεὶϊ, 

αὖ Ἐπβίαια, διὰ τοῦτο ΡῬΙῸ οὕνεκα Ηοχηοτῖοο 1. ε, δ0ὅ. ΕἸ, οδὲ αἀποπῖδ τι οἵ 

δραᾶ Ῥίπᾶ. οἵ ἀρὰ Ηοπι. Ὑ᾽ά δὰ Ὁ. ΧΙΥ͂, 19 [|| εἶ φίλος ἘΞ. [|| ξυνὸν 
ΤΠ {[{ πεποναμένον ομηπο5 [0 94 ἁλίου Ζ -- ἅλια Ω [1] 9θ σύν τε ΒΗΕΕ 
ΘΟἸΙΠΡΟΕΠΥΓΧΊΖΙςαΊβΊ ΑΙ. Ηο." (01) Αν. Τὰ. Κγ. --- σύν γε Βῦ,Ἐ 
αιοᾶ εχ ΝΥ εἰάοπι ν, ἃ. γοϊαΐπμη δύ. ἘρῸ ἴῃ ὩΠ|]Ὸ ΠΊ8. ΤῸ ΡΟΙ. 81 6}. 

γουθα ἰτὰ ὑγϑιϊοῖταιβ: πάντα τρόπον καὶ μετὰ δικαιοσύνης, ἷ. 6. προϑύμως τε χαὶ 

δικαίως, νυϊσαία ἢιτηαΐαι). [0 ἔννεπεν ΠΟΤΥ͂ ΧΖ τορος. ΑΙ. πο.  --- ἔννεπε ΒΕ) 

ΕΡΘΕῦ { 917 νικάσ. ΒΟ.Υ͂ΧΖΙο]7 ΑΙ. Οχ.Σ --- νικήσ, ΒΙΘΕΚΕΡΟΕΟΌ.Χ, 
Βο:Ἐ Οὗ, 18 {ὈΗΞ98 ὠρ. Υ || ὡς ΑΙ. Ηο.Ν --- ὡς τηδ5. 5... {{ ἑκάσταζ Β. 
Ἐπ) Ηἰ. -- ἑκάστᾳ αὶ --- ἕκασται Ε)ρ- Ἐ' 5 ΤΡῊ, (ΡῪεὶ πᾶσαι) --- ἕκαστα ΠῈ ς 
ΕἸΩ -- ἑκάστα ΠΥ͂ΧΖ τοςο. ΑΙ. Βο: Ἐ -- 8... Β[6] ἑκάσται (Ὁ ἕκασται) 
τῶν παρϑένων. Ῥουϊηᾶθ οδὲ αἰγαμπι βἰπριίαγοσι αὐ Ν. ὙΠ], ὅ4 δὴ αὶ ἢ. 1. 
ΠΊΘΙΙΟΓῸΒ ζοβίοβ πα ῦ Ῥ]ατΆ]οπι (Ηομ;, Οἀ, ε,220) 5ουῖθα8. [] εἶδον] Θ6 1, δὲ Ομ Π65 
δηΐο ΒΌῦ. ᾿πίΐ, γἱ αὶ ΧΡ] ]οδηΐ, [Ιάθηη δοσαγαίίοτοβ τὶ (ΒΕΕΟΙ ΑἹ. Μυ, 5.. 

τηϑίοσο βίσηο ροϑὺ εἶδον σΟἸ]οοαίο οχρυϊπιιηξ. Το ον Βῦ, ἢ σάτα ΠΟο ΘΠ ΟΥ̓ ιι5 

ὈρϑΌνα Κ ο. ράιχὶ νἱγραϊαπὶ οαπὶ Ορ. Βκ. ἢν. Β. Οὗ, Ο. Χ,100, Νβο 
Ῥορθύδ τυοϊυῖϊ ἀἴσθῦθ , ργοὰῦῦ ααδθαπο οὐαῦ απ ΥἹΓΡῸ ἀπῇ παρία “ (Βῦ.) βοᾷ, οἱ 

[μος νἱ}} αὰοὸ ἰδοϊΐο ἀθβιἀθυῖο τὶ πὶ ἃ ἢ τ ἃ 64 τὶ Θ ΤᾺ] ἀβίδ8 ἴθ 5101 Θχορίαγού 

γ6] τηδυϊσαπι νοὶ ΠΙϊατα,“" [|. 99 - νικὴ ΕΓ» --- αἱ γυναῖκες Ζεὶ [{ ἢ] αἱ δ᾽ Ηἰ. 
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εὶ " 3 3, Μ᾿ 7 “ὔ 

ΙΟΟ υἱὸν εὐχοντ, ὦ Τελεσίκρῶτες, εμμεν" 

τ π Υ̓͂ ! 

ἐν ᾿Ολυμπίοισί τε καὶ βαϑυκολπου ΣΡ: ε. 
“, »57 δ᾽ ᾿ “ 4 

Γῶς ἀέῶλοις ἐν τε καὶ πᾶσιν 
5 2 3 , 3 -“ 

ἐπιχιωρίοις. ἐμὲ δ᾽ οὗ τις ἀοιδῶν 
Ν 5 ᾿ “ , ον ΕἸ -“ 

δίψαν ἀκειόμενον πράσσει “ιρέος αὔτις ἐγεῖροι 180 
᾿ “ εἊν Ι - 

τοῦ χαὶ παλαιὰν δοξαν εων προγόνων: οἷοι Διβύσσας ἀμφὶ 
Ν “ 

γυναικὸς εβαν 
, χ ἱ 5 ᾿ ἡ » -» 
Ιρασὼ πρὸς πολιν Ἀνταίου, μετῶὼ κολλίκομον μναστη- 

3 ὔ ! 
ρες ογγοζλεο, κουροιν" τὃς 

100 υἱόν γ᾽ Ῥνυ. --- υἱόν σ᾽ Β6. {ᾷΑ1 ἕν τ ΒΡΕΕΘΙΟΒΌΥΧ.Ζ Βο; 
- ἐν τ᾽ 1 -- ἐν (βἷπο τ΄) τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (Δη ΡῈ, ἀποχαθ3) [{ -πίοις τε 

ἘΟΙΥΧ.Ζ Βο; --- πίοισί τε ΒΟΙΓΡΕΠΘΌ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ [|| 2 γὰς Ζ {! 
πᾶσιν νοῦ. [α΄] ΑΙ. Βο.Ἐ μι. Βῦ.Ἐ --- πάντεσσ᾽ ςφβ' ἢ Οχ. Ηγ. Βο6. { 

3 δ᾽ οὖν ΒΥΡΒΕΟΙ [ΠΙΡΩΟΥΓΥΊΧΕΥΊΖΙο] α΄ [6Ἴ ΑΙ. Βο." (οὖν ἴῃ Β ντἱχ 

Ρούοϑὲ 16ρ]) --- δ᾽ οὐ Β,Π, Βο; --- δ᾽ ὦν πι. Βῦ." 601]. Ο. ΠΠ, 88 --- 561. 
πο δὲ ποὸ οὖν Π66 οὐ ΘΧΡΥΪηῖρ, βοᾷ ἴα οἸμοπααιὶ Ῥοίοϑί διψώσῃ τῇ φδὴ 
προστιϑέντα (ἀκειό μενὸν ᾿" καὶ ϑεραπεύοντα διψῶσαν ὠδὴν τῷ ϑέλειν ὑμνεῖν 
ὑμὰς), [οὐ] πράσσει τις ἔμξ: χαὶ ἀναγκάζει ἔτι τοῦτο ὑπομεῖναι καὶ πριυίς τρις 

βεῖν τὴν τῶν προγόνων ὑμῶν δόξαν; υδ] φρο διψῶσαν (οπι. ἢ) ἐα 

ΒαχηθύτΠ| οδύ, [πίρυγορδῦϊο . Τὴ 6 ΨΟΙῸ ΠΟΠΠΘ 4118... Ῥοβία]αῦ Ὁ“ ΓΟΥΟΥ οὐ 

Δ ΠΟΧΙΠῚ γΘΥΡΟΥΠῚ ΔΟΘΟΙΩΙΔΟ ΡΟΣ οϑῦ αδπὶ ἫΝ οὐ τις απ86 Πιροπηύ, [] 

τίς Ὅ]α' --- τι ὅπι. --- τοι οὗ τιν ΜΙ. --- ΤΥΙΟΙ, ἴῃ ὅ'Θῃ, οὐ τις οὖ τίς Ἰορὶ 

Ῥοββθ6 ἀἰοῖν, [| ἀοιδὰν δέψαν] ἀοιδὰν διψάδ᾽ Ητη.8 ὅν. 6 ὅθι. βαρτα Ἰαπᾶαίο, 

ἱηροηΐοβο. 864 γἱάοίαν ὅ6ῃ. Οἰγοατηβουῖθονο τηδρὶ5 ἀπατὰ δα γϑυθασμα Θχρυῖ- 

τπθγ6 ἐοχίππι. [| 4 αὖτις ΒΕ ΟΠΠΡΈΙΘΙ Βο.Ἐ --- αὖϑις ΥΥΧΥΖΦῴ' ΑΙ. 

(ϑι ὁ) [|| ὅ παλαιὰν ΥΥΥΧΥΖφῳ Οχ. Βο6. Ηπι.38 ὅν. Βρ.: Ηἰ. --- παλαιῶν 
ΒΕΒΟΙΠΡΙΘΕαΊβΊ Βο." Ηγ.3Ὲ --- παλαιὰν ΑἹ, --- παλαιὰ ὅτ. --- ᾿. ἢ. 
᾿. {{ καὶ τεῶν δοξαν παλαϊῶν οοπΐ, Βρ.2 [| δόξαν τη88. οὐ β6ῃ. ΑἹ. Βο.Ἐ 
Οχ. Β6. Ηπι.3Ὲ -- δόξα 51. ΡΥ. Ηγ. Ηπι.12 Βὺ,Ἐ [{ ξῶν [6]7 (Μο56}.) 
ΘΕΟ Β6Σ ΓΕΙΆ. 5 ἘΠ 5. ὦν τεῶν; νϑειυ οὐ. ΤΈΪΟΙ,. .Α1.. 0. ὅτας ΡΤ Βγ.".. 
568. ὑμὼν, Ψογιτη υἱάῖββο Μοβομποραατη σθηβθο. [| οἷον Ἡ, [| -ύσας ἘΕΧ,6 
- ὕσσας Καὶ οἴ. [0.6 ἴρασα πρὸς Ηγ.2Ἐ γροιίββίτηθ οχ Ηρτοά, οὖ 6 ὅ6ῃ. 
(αὶ ἰδαοη ΒΕΓ] Εο. δηΐθα τὴν ἴρασσαν, ἔρασσα πόλις, Ῥοβίοα [6χ ΡΠδ6- 
τθογ46] ἀπὸ ἐρασσὼν ΒΔΡΘη) --- ἴρασσα πρὸς Ρ -- ἴρασσαν πρὸς ΒΗΕ),13 
ΘΑἸΙΟΟΥΧΖ, ΑἹ. Βο. (Μοβοῖ, «2 ἱν -- νοϊυΐε; οἵ, Μοίι.) --- ἕρασσαν πρὸς 
ἘΠῚ --- ἔρασαν πρὸς Ἀ --- ἴρασαν ἐς α'β' (ο. π. ΤΙῖο]. ἐς πόλιν γρ. διὰ τὸ 

μέτρον) ὅ1:ι. --- ἴρασσαν (οπι, προς) ΡΝ. Β6. [{| ἀνταίου οἴπὶ πόλιν οοηΐ. 
50}. Ζ7Υ Τιῃ. Ῥρ. 8. αυοᾷ γταροβαὶ ---- ποῦ αἰδϑύ. ΒΗΕΕῚΥ Βο.Ἐ Β6. -- 
αἰγαθίᾳαθ ΑἹ. --- οαπὶ 544: οοπὶ. Ηγ.3} [{ μνηστῆρες Χ [] κοῦραν ἘΠ' 

« δ αδιλδευ δὲ »ὕ.ψ 
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ἣ -“ » -»" " 

τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον 
7) . δὰ κ , ΟΥ̓ ᾿ δ᾿ 

σύγγονοι, πολλοὶ δὲ καὶ ξείνων. ἐπεὶ ϑαητὸν εἶδος τος 

" ͵ ’ .; , 

ἐπλετο" χρυσοστεφάνου δέ σοι Ηβὰας Αντ. ε-.- 
᾿ 5 ͵ 5 5 , 

[10 χαρπὸν ἀνϑήσαντ᾽ ἀποδρεψναι 
" ν Α ᾿ 

ἔϑελον. πατὴρ δὲ ϑυγατρὶ φυτεύων 
͵ ͵7 " ͵ “Ἄν Ἢ 

κλεινότερον γώμον, ἄχουσεν Δαναὸν ποτ΄ ἐν Αργει 195 
τ΄ - Ἷ » κ , ,ὔ 

οἷον εὑρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρϑένοισι, πρὶν μέσον 
5 ε -“ 

ὥμαρ ξἕλειν. 
͵ ἈΧ αν ᾿ς ἐῶ ΝΟ ; 

ὠκύτατον γαμον" ἐστασεν γὰρ ἁπαντω “χῶρον ἐν τέρμα- 
᾿ΦΕῚ » 

σιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος" 200 
, ΟΡ - » 

115 σὺν δ᾽ ἀέϑλοις ἐχέλευσεν διακρῖναι ποδῶν, 

ὃ συγγενεῖς Ηΐ. 5'π6 οϑιιβα [[ὀὈπολλοί δὲ ἘΣΕῚΡςο --- οἱ δὲ Τ [| ξείνων 
οτῦπθβ ᾿ 98 -ἄνου δέ οἱ ΒΗΒΕΘΙΠΙΡΊΟΙΒΙΟΥ. αἹβΊ Ηο.» --- ἄνου δὲ (ομ;. 

οἷ ΥΥΥΧΥΖ ΑΙ. --- ἄνοιο δὲ (εἰπε οἷ) [6].Χ. ΟΧχ. απδθ Μοβομορο οογγοοῖϊο 
5010 Ὑαεποίο - Ῥαυβἰθπβίαση υἱπο ἰδίαν ἢ ἥρας Ο [{Ο 10 - σαντα δρέψαι 1 1} 

12 ἔἄχουσε Β -- ἄκουσεν ΥΧΖ τορος, ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἄκουσε ΘΕ ΡΟΙΡΘΝ 

Π Βο; [||ποτ᾿ ΒΡΕΕΟΙΠΙΡΕΊ γα βΊ Πο: Ἐ:--- τ᾽ ὙΠ ΧΓΥ})Ζ --- 
τε ςΓ ΑἹ. ῥτγογβιιβ υὐ νβ. 109 [|0ϑᾷ.13 εὗρε Β -- εὗρεν ΥἹΧ] τοῦς, 8πι. --- 
εὗρεν ΑἹ. -- εὗρε ΒΕΕΟΙΡΟΕΌΖ Βο.Ἐ -- εὑρεῖν οομ. ΒΡ. 35 αὐ οἷον δάναον 

. εὑρεῖν ἄκουσεν ΘΟηβΟΟΙ Θέ ἴηι Ὡροάοβὶβ γβ. 117 οὕτω δ᾽ ἐδίδου δοαυα- 

ἴα. δϑοῖῖθ, 5θἃ ποὴ 1Ἃ0}}1Ὁ ἤος ᾿ῃνθηδίδμι Υ88. 112 οὖ 114 1] ΠΟΥ πὶ Ποιηο- 

Ῥμιοπίαπι ἰτθυαΐαμηνο γάμον; πο ὠκ. γ. Ροβὲ ἑλεῖν, δχρ)οδιϊουΐβ σγαθα 

σομβαϊο τοροίιπι αὐ ὑὐΔηΒι(πι8 ας δα βοιψπθηΐα ἔογο αὖ Ρ. 11, δ0 οὐ 7 ἴτὸ- 

ταῖο ϑεός, οἱ καλός, τηῖπβ οὔ ὺπᾶϊι, Οὐαρτορίον ροβὶ ἑλεῖν ρίοπμο, ροβὲ γα- 

μὸν 6010 ἱπίθγραηχὶ. [{οπηηΐὰ ταϊβοθ Ηιΐ. παρϑένοισιν ὠχ, γάμον οἷς. [ στᾶσεν 
ἅπ. χορὸν γὰρ τέρμ. αὐ. ἀγ. πρὶν μ. ἃ, ἐπελϑεῖν [|- ὁπ. καὶ ΥΧΖε {{ -οισιν, 

γα΄ ΑΙ. Βο. Αν. {|| οπι. μέσον Υ [| ἦμαρ Υ͂, {{| ἑλεῖν 6ΤΡῚ Ο[Β]ΠαΊβΊ 
8πι. Οχ. (Ρ: ἐλεῖν) --- ἐλϑεῖν [Β]ΠΕΕῚΤΡὙΥΥΥΧΥΖςοε; ΑἹ. Βο.Ἐ (ςς οχ Ἰηύου- 

Ρτγοϊδϊομο Ῥυν. γϑοίθ) --- ἐλᾶν οοηὶ. Βᾳ. 2 --τ Β0ῃ, τηΐθαβ ἀοοιγαῖο πρὶν τὸ 

μέσον τῆς ἡμέρας γενέσϑαι, τοοίϊα8 φ]. 6Ζ λαβεῖν; οἵ, Αοδοῖι. 5... 80; ἀἴθπ) 
ΑΒΒΘα αὶ, ΓΘΠΊΡῸΒ (ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΘΠ) ΟΡ ΘΙ ΤΌΠΟΥ πὶ, οἵ ἈτΠατῖα ποβίγα : ΠΟῊ- 

ἄππιὶ γϑβροῦδπι ἀββθοιτὶ Βα πηα8. ΟΥΡΘΙΘ Δ]1ΘΠιιπὶ δδῖ, ἤδπὶ ἰπθϑὺ ἴῃ 60 τηρίᾶ- 

ῬΑ αἰΐα, αὐ ἴῃ δρέψαι. [1 14 - σὲ Β -- σε ΠΕΕΡΘΕΤΕ --- σεν ΟἸΥ͂ ΧΡ Ζ τορος. 
ΑΙ. Βο:Ἐ --- σὰν Χα {{| χορὸν ἐν τηβ5, ΑἹ. Ηο.Ἐ (ἐν Α].) -- χορὸν πρὸς Βρ.] 
οοηϊ. ΟΥ̓, Βᾳ.3 δὰ Ρ. ΠῚ,6 [ 15 -λοισιν ἐκ. ΒΟΕΟΙΡΟΕΟΧΖ --- λοισι 
ἐκ Υ͂ -- λοις ἐκ Ε; τοοο. ΑἹ. πο." [0 -εὐσε γοῖξ, --- εὐσὲν τοος, ΑἹ. Βο.Ἐ 



ΡΥΤΈΓΓΑ ΕΣ: 2ος 

ἅντινα σχἥσοι τι ἡρώων, ὅσοι γαμβροί σφιν ἤλϑον. 2ος 

ε τ ἔχων γὶ 3 ΐ 
οὕτω δ᾽ ἐδίδου Λίβυς ἅρμοζων κορῷ Επσ. ε. 

νυμφίον ἀνδρω" ποτὶ γρωμμῷ μὲν αὐτὰν στᾶσε κοσμή- 

σαὶις τέλος ἔμμεν ὦκρον, 210 
2" “Ὁ 5 5 ! 

εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσϑαι, ὃς ἂν πρῶτος ϑορὼν 
3 7 “ ,ὔ 120 ἀμφί «οἱ Ψαύσειε πέπλοις. 
“ τς γε 3 Α μ ᾿ ! 
ἐν ᾿Αλεξίδωμος, ἐπεὶ φύγε λαιψψηρον δρόμον, 215 

Χ Χ ΘΝ 
παρϑένον κεδνὼν “ιερὶ “χειρὸς ἕλων 
5 ε -“" - Ι 5. 1 Ἁ ᾿ "» 

ὦγεν ἱππευτῶᾶν Νομάδων δι᾽ ομιλον. πολλὰ μεν κεῖνοι 
ν δίκον 

110 ἄντ] ἥντ. Β -- ἀντ. ὮΖ || σχήσοι ΒΙΡΕ]Οα' ο." -- σχείση 

ας -- σχοίση ἘΈΡο -- σχήσει ΟἸΥ͂ΧΖφΩ" ΑΙ. (Ζει ληψεται) -- σχήσι Ὦ -- 

ὅ01ι, ἣν ἂν βούλοιτο (ΤΊ βουληται) [0 τίς ΒΏΌΥΧα' Βο. --- τὶς Βτ. Με. δι. 

|| 11 οὕτως δίδου 9 ΗΒ} Ὁ -- οὕτως ἐδίδου ῬῊ,} --- οὕτω δ᾽ ἐδίδου Β. Εο:Ἐ 

- οὕτως δὲ δίδου ὉῈ.ΕῸ.Υ.Χ.Ζ --- οὐτε δὲ δίδου ΤΊ, --- οὕτω δὲ δίδου [α΄ 

7 ΑΙ. ποῦ τϑοῖθ. Μοούθιη βου ρίαγατα ἃ Β πηαύπαύα δῇ δἰίοσα δα. θυ ΠΟθρ8, 

ΘΟΠΒαΪ ΤΟ, πᾶτὰ ἴῃ ὮδῸ Ρᾶγύθ Οδυτϊ Πα Ὀ]ΘΥ τη] 6 ΑἸαΙηδα ΘΧΡΥΪΠΊΘ 6. βο]ού, 

Θ0Π, Ῥαγ, οὕτως οὖν ἴπ {Π, Ὁ] νυ]ρ. οὖν καὶ [ωἁρμόξων Ηγ.3845. 50}, (νἱ- 
ο {γρ.) {18 γραμμὰν ΥΧΧ, -- 86ιι.1 ἀαῖίνο --- 560}.2 δοουδβαίίνο (β6ᾷ 
ἃανο ἴῃ {7 [| αὐτὰν γοίε. ΤΙῖο], ΑἹ, Βο. (5.8.1 αὐτήν) --- αὐτὸς ςΓ 

(Μο5861..) --- Ῥοββὶβ γραμμὰν αὐτὰν (Ξ-Ξ ἐσχάτην) οοῃίπηροιθ. [{ ἔστασε ΕἸ, 

- στάσε Ζ ΑΙ. [| κοσμήσαις Β Βο.Ἐ γοοία αὐ ν8. 117 --- κοσμήσας δ: 

κομίσας Ἡ, --- κοσμήσας ΠῈ.ΕῚΠΠΡ ΟΟΥΥ Ὁ ΧΙΥ]ΖοΩαΊβΊ || 19 μέσοις Β 

ἘΕΟΔΙΡΟΕΟΥΧΖα’ -- μέσσοις Θάρο[ς]} ΑΙ. Βο." [| ἀπαγεσϑ᾽, ὃς ΧΖ 

(Ζει λαμβάνειν) --- ἀπάγεσϑε, ὃς 7 -- ἀπάγεσθαι ὃς τ6}1, (864 ἴῃ Ὑ τηα]ς 

5600.) [{| ϑορὼών ΒΌ -- Ζει πηδήσας [| 21 ἔνϑα δ᾽ ὕ'ι, ἀὸ κυδνὰν Ηο. 

5016, νἱ 056 || Χερὶ χειρὸς Β6[6].Χ ΑΙ. Βο." --α χειρὲ χειρὸς ΒΕΡΘΦΗΥ 
ΧΖ -- χερὶ χερὸς ὈΠΠ]α΄ -- οἵ, ϑιπη}168 οΟΥΤαρΡοη65 Ο. ΙΧ, ὅ6. [|| ἀγεν Ἐὶ 
ἘΦ ΡΟ[Β]ΥΧΖΙ[ο] α΄ ΑΙ. Βο." -- ἀγεν ΒΗΘΊΡΩΔΟΤῚ [| ἱππευτὰν Πα’ (εἸ. 

Το]. τὸν ἱππικὸν) ΠῸΠ τηᾶ]ὸ -- τᾶν το], (τὼν Χ,) ο. ὅ6ἢ. τῶν ἱππικῶν λι- 

βύων {{ δι᾽ δ᾽ ὁ πολλὰ μὲν [Β] Βὺ." -- πολλὰ μιν ΡΠῚ} --- πολλά 

μιν ΒΙΘΕΙΕΕΘΙΘΌ ΤΥ. ΧΖρα [τ6}}.] ΑἹ. Ηο." (61. Ζα’ αὐτόν) --- πολλά μοι 

Βο; (Ὁ) --- 6εἰὶ ἥγουν ἐπ᾿ αὐτὸν ἔρριπτον φύλλα καὶ ἄνθη καὶ στεφάνους 

ἐκ τῶν κλάδων, Ῥοββῖ8β νιν (ἔπι) γε] οἷ; 5'η μὲν ῥΙαοοθίν, ἴθ ὅοῃ, Μοῦ. ρᾶγ., 

πολλὰ δὲ .... πολλὰ δὲ, ρῥτίαθ. δὲ ἴῃ μὲν σοΙππγαα πὶ οὐ, ΤΥΔΠΒΙΓα8 

ἀσύνδετος, οαϊ Ρ6Υ ἰοίππι ΘαΥΠΊΘ ἢ ροθία ἰηάα!ροῦ, πο ΟΠ πάϊς, [)6 βθπίθη- 

618. Ὀγουῖθιι5. οὐ ἈΡΥΟΡΟ5. ἴῃ δχίξιι σαντηϊηατη οἵ, δα Ο, ΙΧ οχίν, [{ κείνην Εἰδ 
- κείνη Ερο ([ἴ, πος ἘῚ57) --- κεῖνοι ἘΠῚ Εἶδον 1Ζ. [τ0}1.} ΑΙ, Βο. -- Β6Ὰ. 
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, ͵ φύλλ᾽ ἔπι καὶ στεφάνους" 
125 πολλὼ δὲ πρόσϑεν πτερὼ δέξατο Νίκας. 220 

οἱ περὶ αὐτὸν ἑστῶτες; Ηΐπο δ᾽ οἱ κύκλῳ (ρτο μὲν κεῖνοι) 50ΠῚ1 ροββὶΐ, βοὰᾶ 

ὩΪΏ1] ποόυαρο. [[ δίκων Ζ5"α' (ς. ο]. ἔβαλλον). Απ ΤΥ], πος ἔδοϊαπι 6586 
γο ας αὐ (ᾳποᾶ ργὸ 8. Ρ8. Ῥὶ. Βδθυϊ) ἔγνων 199 --- δίκον νοῖξ. Μοβοὶ. ΑἹ. 

Πο.»" --- ἔρριπτον 508. 
24 φύλ᾽ Ἐ' {| ἐπί οἱ καὶ Βὶ --- ἐπὶ, καὶ ΒΕΕΎ ΧαΖ, ΑΙ. Βο. --- ἔπι, 

καὶ ὈΙ -- ἔπι καὶ [ΡΊΟΌὉ. --- ἔπι. καὶ α΄ --- ὀπὶ καὶ Χ -- δ Ο. ΥΠ]|, ὅ3 

Ρτοροβαὶ φύλλ᾽, ἐπὶ καὶ (πϑαροῦ δα) [| στεφάνοις Επ02) []| 25 πολλά 

δὲ ΕΟΟΌΥ͂ Βο. --- πολλὰ δέ τε (γε) Ρν. Βα. πολλὰ δὲ [Β]ΠΕΙ ΟΘἸΙΧΖΡ 
[«Ἴ [[|-σϑὲ Β -- σϑὲ ΙΥ̓ΧΖ -- σϑὲεν ΘΕΕΟΓΡΕΊΟ ΙΓ Σ[«Ἱ ΑΙ. Βο.Ἐ 

πτερὰ] παρὰ Υ [| δέξετο Ζ οἵ, δᾶ Ο. ΠΙ, 217 [[ Νίκας Βᾳ.3 τοοία οἱ πιὰ- 

5. ρΡορέϊδρ --- νίκας ΒΕΒΟΤΡΟΈΕα’β' Πο. (ουτὰ ὅθι. ΒΕΘΤΙ Βο. εἰς.) --- 
νίκαν Ὦ --- νικᾶν ΥΧΖο ΑΙ. (Μο5.6}.) Οχ.Ἐ αιδοβῖίο; ὃχ ἱπίουροϊδομο 

παϑιία  ΖΕὶ ἡγ. πολλοὺς καὶ ἄλλους ἀγῶνας ἐνίκησεν. 

ΒΌ ΒΟΥ, τέλος τελεσιχράτους. τὺ -- ὕμνου τέλος τελεσιχράτους. α΄ 

- ππ|1ὁ βαῦϑβου. θὰ ΒΗΕΕῸΙ οἴο. 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Γ΄. 

ΠΠ0 ΚΑῚ ΘΕΣΣΑΛϑι 

ΠΑΙΔῚ ΔΙΑΎΥΛΟΔΡΟΝΩΙ. 

Β  ὴ 8. 6: 

ῃ« [- Ζ “ἷ͵,ωωμψι--ὦ 

τ ἢ ,ὔ ’ ..] 
ρῶν" τὸ -ς τὰ το ἡ ἀν ΞΘ οτος 

ὔ ἐν ἋΣ πττὴ ἐς 
πιο ΣΝ Ὸ 

᾿ τῳ ῆς πε ϑι Χ , , δε 
ὩΣ Τὶ ἐξ τ Ξ ΝΞ  . . ΞΥ ΧΟΣΣ ΞΡ ϑύ πὰ ΤᾺ Ἀ Ύ ΝΟΥ τὶ 

δ ,,, Ἢ , Ξ τας 
τ τον “περ ς ,, Τα ς δὴ σιν τς υρυβο γε-ο ἐν 

’ ΕΘ- ν- 
δε δ στον λῦνθθαι φὰς “ὡ “Κα σι ον  “-πὦᾳὁΠ πὰ ΞΞ 

ἘΡῸ ὁ ς 
πριν ἢ χ δ ο ς τ 
Ὁ) ἐεψε τγύδο χα “ΔΑ πᾷ αὶ “4 ἘΩ͂ --τἰ 

“ ἕδος 
πο ὦ τ ν ὅν 

-«.Ἅ ἐς , , -Ζ2 
ΝΕ ᾺΡ σον ον" ὍΣ ᾿Ξ Ξιο Ἄ ΞΥ ΣΞ Ξε - - 

δ.» ΓΚ ,ὔ , [τ 
Σιν ϑδθκο. ἜλΥ ἰδν τον ὑζεουυς 

διε - , ἘΞ 
Ἐπ ΩΣ ΠΥ ΟΥΥΚ ἘΦ ΟΥῸΣ 

Ὁ 7 ΄ ῳ 
Ἐ Ρ- α τ Ξε τ δ ν ὅσσ τ το λ τσο ϑ :5 

Ιη561΄. ἱπποκλεῖ 9, παιδὶ δι. ΕΒΟΠΡΌΥ ΧΥΖα' --- ἱπποκλέϊ 9. 
δι. 7 ΑΙ. (πα αὶ ζ ἴῃ {{{π͵8) --- ἱπποχλέᾳ 9. δι. [Β] Βο.Ἐ (ἀπάτη [ΟΥ̓ΤΊΔ Τὴ 

Ῥιπαδυϊοατη [{|586 0. Μοῦ, ἀ1ο10) --- ἱπποχλέᾳ 9. παιδὶ δι, Βὺ,Ἐ --- ἃ Β 
ἢ. ἢ, --- οἴι, ᾿ἰπβοῦ, 0 

Μούν. Αποὶριβ 5υ}αθαθ. ΡῸΥ ἐούμμη ΟΔΥΠ0 ἢ ἰπν 0 }}1}}15. απιαθάδτη 1Π68]-- 

σοηὐα οὐ ἱποοχδβίδηϊα τορμαῦ, ΝΌΟΥΘΤΙ ΔΠΟΙρΡ 65 ΒΟΟΙΚΠΪΟ, π ἢ ἃ 6 Οἱ τὴ το] ῃ] 

υἱἀρηΐ 6580. βία ποπμδθ, Νῶιη ἴῃ ΡΥ ἃ ΘΡΟΔΟ ΟἸΊΠ65 ΟΟΙΤΙΡΙΘΠΔΒ. 6586 

ΘΧΙΒΕΠηΟ., οἰϊαπὶ γ8. 16 πέτραν αὖ 2 πέτρας. ΝῸΠ τηογουΐπὶ ἰριθαν Π60 511- 

Βα]α5 Ὀγονο8 1. 17, 27, πὸ. βίπραϊαθ Ιοπρὰβ 8, 2, (80), 49. 61. δ΄΄πθ 
οδιιδὰ ἰρὶσα!" ΙΟΠΡΆΠῚ ΔΗΔΟΙΒΙη ἰηγοχουύαηῦ 19 (Ηγ.); 10 οὐ 69 (ΤΎΪΟΙ. ὅπ. 

Ηπη.)}; 17 (ΔΙοβοι. οὖ ῥ᾽ υυῖμη! 6α4,}; 18 (ΟΧ.); ρΡϑββίπηθ δαίοα 28 (1 16].); 
41 (Μοβοῃ.). Νφο τιαίαθομοβ Ηυτηδηηΐδηδθ, αᾶ6 ἴῃ γ88. 8 οὖ 27 δϑαιᾶ- 

Τἰρα ϊ τηθη Βα, 6. ΘΟΠΒαΠΙη, ΤῊ] ῬΥΟΌ ΔΗ], --α Τὰ δύγ, 6 Βρ.3. ον σνϑύβαπι 60 

Τ ΘΙ αγὰ ταθ 1} 6586 ϑηβριοαία!, συ υ --ὑ-Ξ ΟΞ, 

ααδθ οοηϑύια 19 οὐ ἱηγοπιβία οϑῦ δ᾽ οχηηΐππι ΠἰΡγοσαση ἢά6] φαγουβαύαγ, ΟΠ 

ῬΥδΘβου πὶ γ8, 60 αὖ οογγαρίαχμα 6580. Θ αἰ βίη  μλ18. 'ρ080 ΘΟΠΟ]ΙΟ ΠΥ ΘΠ], -- 
Ιλ. ὠὰ 

ἊΝ κε ἃ. ... 
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Ὀλβία Λακεδαίμων" Στρ. α΄. 
μάκαιρα, Θεσσαλία" πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς 
ἀριστομαΐχιου γένος Ἤρακλεος βασιλεύει. 

τί, χομπέω παρὰ καιρόν; ἀλλώ μὲ Πυϑώ τε καὶ τὸ 

Πελινναῖον ἀπύει 5 
͵ "»" ,ὔ 

ς ᾿Αλεύα τε παῖδες, Ἵπποκλεα Θϑέλοντες 
τὸν "» 7] 5 -“ ΝΜ 

ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὅπα. το 

Α ,ὔ 5 

γεύεται γὰρ ἀέϑλων᾽ Αντ. ἃ 

γ8. 28 ξὸ ὑπᾶπι| ὈΥΘΥΘΠ, οἰἤοογα οὰπὶ Βό. (46 ΟΥβὶ ἃ 31) ραίο; βοᾷ υβ, 80 

ΠΟῸΠ “Ῥαΐο ΒΥ} θδπὶ ἃηΐθ στ ΟΟΥΤΙΡΙῚ ῬΡΟΒ56, γϑυαπ ἴῃ [Δ Ο Πα ΟΠ τα οοΥ- 

τϑοῦομθ ϑαυματὰν δοαπίδδβοο, 

1 -δαίμων Β1Β,5 5, Βε. Βῦ.Ἑ -- δαῖμον ΒΕΒ,: ΠΕΕΟΊΙΡΟΒΓΥῚΧ 
Ζα' ΑΙ. Βο:Ἐ Ηγ. Αν. Βᾳ.32 οὐπὶ ὅθῃ. -- Οδαΐμων δ΄ [| 2 μάχαρα ἘΖας [} 
δ᾽ γὰρ Ἐ5Ζ5 εχ 80. [|ὄἕ 3 -χλέος τηβ8. (Ἐς χλέους) ΑἹ. Βο. Αν. ΤῊ. 
Βρ.32 --- κλεὺς Βό. Ἠ].Ἐ --- αἰεὶ συνίζησις [| ἃ τί; κομπέω Ηγ. --- τί κομ- 

πέω ἘΣ (οὰπῃ ὅ0ῃ.1 2) γθοῖθ, υοϊαϊε οηΐπὶ τί ἰῃ θυτορ  ν αση ΒΘΡΑΓΑΥ Ρτὸ τί 
λέγω; ἄθ βρῃίοηϊία ΗδΥπῖ --- τὲ χομπέω Ὦ 277) (Ηην.) --- τέ χομπέω τΕ}]. π88, 

ΑΙ. Βο.» Ἧπι. Βῦ.Ἐ (οὰπὶ 56}.3) [| παρὰ καιρὸν ΒΙ[ΠΕΕῚΘΙ εἰς. --- πρὸς 
καιρὸν, α΄, -- : κατὰ καιρὸν; Β6. ΗΕ, (χαΐθιιβ πος Ἰορῖββα νἱάθεαν 59 ἢ.1) --- 

κατ᾽ ἄκαιρον; ΑἸ. 8.ν..138- ροἹ, Ζ ἔξω τοῦ καιροῦ ἐκ τῶν τόπων τούτων 

αὐτὸν κοσμεῖν [ἡ πυϑώ!ϊ [|| πελιναῖον ΠΕ. ΕὉ ̓  α΄ δ΄ (οιπὶ Βοἢ, Ἐ) --- πελ- 
λιναῖον ΑἸΙΡΈΤΪ) (οὰπὶ ὅοῃ. 6Τ]) --- παλινναῖον Βὶ --- πελινναῖον ΒΕ[ΒΙΥ͂Χ 
Ζ7 ΑΙ. Βο:Ἐ (δαπι ὅ6ῃ. [Β] Ηο.) [| ἀπύεϊ (Ἰ. 6. εἰν) Β -- ἀπύειν ΠΔΙΥ͂ΡΧ 
[617 ΑἸ. Ἀο.Ἐ οαπὶ ὅΐοἢ.1 (βαρρΙ θδηΐ Πνη. Ῥρ. ϑὅξ. ς, νοϊαπ 5. ς, πογίδηξαν “) 

-- ἀπύει ΡΟ ΟΡΟΓΒΤΠΥ 4} Ζα' δ΄ (οὰπὶ ρ], Ζ λέγει, προσκαλεῖται δὲ οἸπὶ 
5.5.3) δ. [5 ἀλεύᾳ (..1ες [[- τε] δὲ Β,.4 (Βο; ἀλευάδαι, ἢ, ἀλεύα τὲ 

παῖδες. ἀλευάδαι παῖδες, ἤτοι κτλ.) [|ὀ ἱππ.] καὶ ἱππ. ΕἾ {| παῖδ᾽ ἐς ΔᾺ. 

σομα τη858. οὐ ὅ0ῃ. [|| -χλέα ΒΗΕΕΡΟΠΥΧΖ, Βο. 8ι. (8ι. σοῃβοοίαν!ε 

ἀπύειν ἱπποχλέα) -- κλεὰᾶ ΑἩ, (ΠΏ. 146. 560) --- κλέᾳ 61α΄ δ΄ ΑἹ. Με. ὅπι. 
Οχ." -- 508ν.5 ἴῃ ΒῚ Ηο.» ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν ἱπποχλέα, ᾿δ]ὶ παπο (1πᾶ6 ἃ Βῦ.) 
ἱπποχλέαν Ἰορίταγ, Ιπ ὅ'οῃ,1 τῷ ἱπποχλέα Ἦο. τὶ ΤΠ τῷ ἱπποχλεῖ (46 Β ἡ. 

ῃ.); πῆς τῷ ἱπποχλέᾳ βου θίίαν, Τάοοὶ ἀδθνιιβ ἱπποχλέᾳ ἀθ ἔουπια ΟΡ ποχῖαβ 

γ᾽ ἀοαΐαγ, ἰϑυηθ. ΠΟ ΠΊΟΥΘΥΠῚ βίγαοίαγαπι Υ οσο ῬΙπαδτίσατη (οἷ, Ῥὶ ΙΧ, 81, τ. 

εὐ δὰ Ὁ. 1, 89) ποὸ ἀϊβουίο ὅ.ῃ. Υ᾽ οἵ, τοβπμηιοηϊο ἂς ουπιὰ ἱπποχλέας ΤΟΙ ΓΆΡῸΥ 

|| ϑέλοντες γη88. ΑἹ. Βο.ἢ ΤῊ. Αν. ΑἩ. ὅνν.38 Βρ.3 --- ἐθέλοντες (οΥ8851 1116- 

αἰππια) Βῦ, Ὀϊ. Β5.1 8.1 ΟΥ̓ δᾶ Ο. 11, 97. {{| 6 ἐπὶ κωμέαν ΠΥ {{ἀν- 
δρῶν] νέων ὅπι. [{ κλυτὰν] κλυτᾶν ἘΔΟΥ͂ΤΙ --- κλυτὸν οοηϊ. Βρ.5 οαϊ ἔΟΥΤΊΔΘ 
οἱ 18 Ιοοἱ Ριπάαγιοὶ ἔθη. χλυτά ἰοβίδηίοβ οἱ τοϊααα παΐὰβ ροθίαθ τιοίϊο δά- 

ἰδοϊμνογαμι δανογβαίασ, Ψιάθ Μοίγ. [| ὅπα Ἐδ- 
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“"“»" ΕἸ 7 ε ῇ ν. ᾿ 

στρωτῷ τ᾽ ἀμφικτιόνων ὃ Παρνώσιος αὖτον μυχὸς 
-»" » ΓΗ 

διαυλοδρομᾶν ὕπατον παίδων ἀνέειπεν. 
ἡ ἌΣ. Ὁ “ , 5 ͵ 7 

το ᾿Απολλον, γλυκὺ δ᾽ ἀνθρώπων τέλος ἀρχιώ τε δαίμονος 
7 " 

ὄρνυντος ὠὐξεται" 15 
ε “ὦν ͵ ἴα “) 

ὃ μέν που τεοῖς γε μήδεσι τοῦτ᾽ ἐπραξεν᾽ 
Α Ν » 5 7) Μ ᾿ 

τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πωτρὸς 20 

7ὔ Ἢ Ἂ ᾿ 
᾿Ολυμπιονίκω δὶς ἐν πολεμωδόκοις ἜΣ». α. 
3 

Ἄρεος οπλοιῖς " 

τς ἔϑηχε καὶ βαϑυλείμων᾽ ὑπὸ Κίρρως ὠγὼν 

ὃ στρατῷ τ᾽ ἀμφικτυόνων ΟἸΏΠ68 Π158, οατ ΒῸῃ, (ἢ Ὑ δ᾽ ρῖὸ τ᾽, 564 

γἱἀθέιῦ δ᾽ ἃ 566, τὴ. ᾿πβθυψαπ 6586; 5600, ΡΥ, δὲ παθοῖ, ποη κα) ΑἹ. Βο; 

Ορ." --- τᾶ. Βο. (8568 ἀμφιτρυόνων) --- ἰἅ, (868 κτιόνων) Βῦ." Βρ. --- ἀμφι- 

κτυόνων στρατῷ Θ᾽ Ῥυ. Βο. -- στρατῷ περικτιόνων Θ᾽ Ηπι.8 ὃν. ΗΙ. -- 

ψιάς Μοίσ. [6 οτι. ῬΩ [|| παρνάσιος Ὁ, ΕΉΟΥ ΧΖ, ΑἹ. Βύ." (οὰπα 568. 
Ηο. [Π) --- παρνάσσιος ΒΕΘΊΤΡΟΩα' δ΄ Βο." (σαμὰ ὅοῃ. Β). ὙΙάο δᾶ Ο. 1Χ, 48 
1 9 -δρόμων Βρνο -- δρόμον 5. δρομῶν Βες --- δρόμαν ἘΔ. (42. Ζ" α΄ β΄ δ΄ (ἴπ 
Τιῖο]. ὧν Βαρτα αν) --- δρομᾶν ὈΈΕΡο ΡΟ [Ρ]Ο[Β]ΌΥΓ[Χ]ΖαΣ ΑἹ. Βο.Ἐ {{- πε. 
Ρ [10 ὀρνῦντος ΠΕῚ [{ 1] τεοῖς γε φ΄ (ΔΙοβοβορ.) Βῦ." --- τεοῖς τε Ζα' β' ὃ 
(Τ 191.) Βα.3 ΗΝ. --- τεοῖσι (πο ραγοι]α) Υ, ΕΟ: Ἐ -- τεοῖσί τε ΒΕ. ΕῸ ΠΡ 

ΘΕΗΟΥΥΧΥ -ο-- τεοῖσι δὲ Τ], --- Αρπᾶ ὅοῃ. ὃ δὲ ἑἱπποκλέας, φησὶ, ταῖς σαῖς βου- 

λήσεσιν ἴὰ [86] Ἰορίξαν (η ΤΊ ἱπποκλῆς), 564 ἴῃ Ηο. ὁ ἑπποκλέας 5'π6 ραγίϊουϊα: 

οἵ. ὅθ. ἄογμα, ΧΧ, ΕᾺ]οΥαμα ᾿πα 616 ἃ ΜΟΒΟΠοραΪο οὐ ἢ. 1. οὐ Ρ, ΥἼ, 10 ρῖο τε 

ἰηγθούμμη ΠΟ (6]ΟΥ]; 5644. ποβοῖο ἂἃπ αἴγζοαιθ ἰοο0 ραγίοαϊα 46] 6 η44 510, αὖ 

᾽ν. 1. γούιτα υἱάθυιῦ ΟΔ]ΠοΥρθΒ. ΝᾺΠῚ ὙΘΥΘ ΠΟ ΠΙΟΘῸ 8116 οἰ αβηηοαϊ ρατῦ- 

οαἶαθ 564 οὐδ τε ραββὶπὶ ἱποα]οαύαυ 81ηὴ6 οασϑα ἰάομθε; οὗ, νβ8. 88... Δὴη 

Ῥιηάαγιιβ τεῦς τε ῬΙῸ 5:πρ]1οἱ τεὸς αἰχὶδ, ᾳαὰθ ορίηϊο γι ἀθῦαν [αῖ8586 ΤΥ ΟΠ} 
ΟΥ, Τιαύϊπα ὑπέρ, ὑπορίθ οἴο. Κγ. (ει Ηϊ.) πἰΐοᾳὰθ Ιοοὸ τε... δὲ ὁ0η8ο- 
οἷατὶ ἰα θοῦ; οομίτα ἀβάτη ροοίαθ, [| -εστ Β6 --- εσιν Ε' --- εσσιν Β, Εο; --- ἐσσι 
Βο.Ἐ --- εσι ΘΕΙΓΡΊΦΓΕΙΌΥ.ΧΖ τοοο. ΑἹ. 5πι. [{.-ξὲ Β -- ἕεν Βδ6. Βὺ.Ἐ -- 

ξε τ0}}. [|ὄ 12 τὸ δὲ] τὸ τε Εα.1 Ηΐ. {{| τὸ δὲ συγγενὲς, ἐμβ. ἴΐα, αἰϑέ. Βα΄ 

(οπι α]. Το]. κατὰ τὸ ἐχ γένους ἔμφυτον) Ἰάριηηαθ ΜΙ. οὐ Βδ.32 γοϊπογαῃί, 

8608 50}. οι, ἐμβ. ρμϑὺ ἐπιβῆναι πεποίηκεν ΘΧΡΥΪΠΙΪ, πθὸ ἀἰδίπραπης τ}. {]} 
-σιν τοῦς. ΑἹ. Βο.Ἐ --- σι γοίί, (Βρ.32). Ὑ᾽άο Μοίγ. [{ ροϑὲ πατρός Ῥίεπθ 

ἰπίουΡ. ΒΙΘ α΄ || 18 ὀλυμπ. πι88. ΑΙ. Βο."Ἐ πα. Βῦ,Ἐ ---. οὐλυμπ. Ηγ.3Ἐ [{-νίκαι 
Βυ -- νίκαν] --- νέκᾳ Μ΄. --- νίκα. 7, --- νίκα Β --- νίκα γ6}]. (ΤΥῖο], ἡ ὀλυμπιονίχη, 

φησὶ, τουτέστιν ἡ νίχη ἡ ἐν ὀλυμπίᾳ ἐποίησεν αὐτὸν νικῆσαι ἐν ὅπλοις τη816) [} 

πολεμοδ, Ἐκ. ἡ ῬΟΉ, Ον. δι. [| 15 ὅπλοις. ἔϑηκε καὶ ΒΌΕ,α. ΠΙΡΙΊΘΕ σῦς. ὟΣ. 

ΥΖ[9]7 ΑΙ. Οχ. Ημι.᾽}3 Βύ." Βρ. (βπε ἀϊδύ, ΒΟΕΕῸΤΟ , ΑΙ. --- οἴτὰ ἀϊβι. Ὁ 
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’ ’ 7 πέτραν χρατησίποδαω Φρικίαν. :ς 
[ν »" ε 

ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν 
ε 3 ΄ -“» “νὝὟ 

ἐν ὡμέραις ἀγώνορω πλοῦτον ἀνθεῖν σφίσιν" 

τῶν δ᾽ ἐν Ἑλλάδι τερπνῶν Στρ. β΄. 

20 λωχιόντες οὐκ δλίγαν δόσιν, μὴ φϑονεραῖς ἐκ ϑεῶν 59 

μετατροπίαις ἐπικύρσαιεν. ϑεὸς εἴ 
ἀπήμων κέαρ. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γί- 

᾿ νεται σοφοῖς, 35 
ὃς ἂν χερσὶν ἢ ποδῶν ἀρετῷ χρατήσαις 

ΧΖ ΟΣ. οἰς.) --- ὅπλοις ἔϑηκε (ὁπ. καὶ) ΕΒ --- ὅπλοις ἔνϑηκε. καὶ α' β΄ (ες. 

91. Ττῖο]. ἐνέϑηκεν, ἐποίησε νικῆσαι; νἱᾶρ Βιρτα) --- ὅπλοις ϑῆκεν, καὶ Βο. --- 

- ὅπλοις. ϑῆχεν καὶ Ορ.Ἐ -- ὅπλοισιν. ϑῆχε καὶ ϑ:. Ηγ. Βε.Ἐ -- ὅπλοις. 

ϑῆκεν δὲ καὶ (Β0.) Ηπι.5 ὅν. Ηἰι. Ὑἱάβ Μοῖγ,. [[0ῦ0Ο- μωνα [ ἀγὼν ὑπὸ κίρρας 

ΒΕΕΒΟΙΡΟΒΟΥΧ .ΖΙο], ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. (ἀγῶν᾽ Τ|; ἄγων Β2) --- μων | ἀγὼν 
ὑπὸ κίρρας Ὁ --- μων᾽ ὑπὸ κέρρας ἀγὼν α΄ β' (ΤῊο1.) ὅπ. Ηγ. Βε." --- μὼν 
ὑπὸ κίρρας πέτρας ἰ ἀγὼν Ηι. ΟΥ̓, ἄς οἰϊδίοπε αὰ Ο. ΥἹΙ, 52. 

10 κρατασ. Ε; ΟἿ. Ρ. ΙΥ, 210 [| φρυκίαν Εἰ ο. κα]. οἱονεὶ ὁ φρυκίας ὀλυμ- 

πιονίχης ὧν ἐγένετο πυϑιονίχης (18 {τ. Βουίρ5! ὁλυμπιονίχαν οαπῃ 1 οὗ οοηβοοίδ- 

γἱῦ ὁ}, φρικίαν ἔϑηκε) --- φροιχίαν ΒΟΤ] --- φροιμίαν Ἠ, --- φρικίαν [Β]0Ε 
ΟἸΥΧΖ τορος. ΑἹ, Βο.. 600]. ραΐτοσηθη Ηϊρροοϊθαθ Ῥμγϊοίατη {υ͵586 σοίοσί. 
Εσᾳὰὶϊ ἢοΟ ΠΟΙΉΘΠ 6888 γΥἱβαπὶ Εἰ δία! ϊο ογοάπηῦ οὉ ΡΥ, ὃ 10 Ρ. θ; δ] ὁχ Ριπᾶδτο 

ἵππον κρατησίποδα ἰλυδαίαγ ; πος Ῥτοραὶ Ηπη.8 Τὰ νἱᾶς δ. οἱ ἢ. ΤΥ, δ 47 
1.11 ἕποιτο ΒΙΘΕΕ.ΠΟΙΒΙΠΥΥ ΧΥ Ζα β' Βρ.1 ὃν.33 Ηΐ. --- ἕσποιτο [ὁ] 

Γ (Ιοβοι.) ΑἹ. κο: Ἐ Βᾳ.3 Ὑἱᾶθ Μϑὲυ. {18 ἐν] ἀν᾽ Ῥ 5ο]ὰβ --- εἰν Οκ. 
γιᾶς Με. [[ ἀμ. ΕΒ -- ἡμ. Β, {|| σφῖσι 1 -- σφίσι ΒΡΟΘΘΟΘΕΠ 
-- σφίσιν ΒΕΟΕΕΎΧΖ τεος. ΑΙ. Ηο.Ἐ {{|[|19 οκι. δ᾽ α,ἸὙΥ̓ΧΖῳ -- παῦοθαὶ 
δ᾽ ΒΕ ΕΟΙΓΡΊΟΓΆΌΠΥ.Χ, «'ΡΊ ΑΙ. Βο:Ἐ {20 - γὴν ΟΚἈ', Ηο. -- γαν 

ΒΡΕΒΟΙΓΡΙΠΥΓΧ]ΊΖ τορος. ΑἹ. Οχ.Ἐ [|| -- σαιε ἘΠ᾽ Εἰ --- σαὶ 1 1| εἴη πι88. 

ΑΙ. Βο.Ἐ Βα.3 (οσα 56 }.) --- οἷος ΗΠ. (Κγ.) ἱπροηίοβο --- αἰεὶ ϑ'ν.38 (ΒΕ) 
-- ἐστιν Ηἰ, ϑομοϊοη ἀβλαβὴς καὶ ἀνόργητος ἐπὶ τοῖς αὐτοὺ κατορϑώμασιν 

εἴη ὁ ϑεός ἴῃ Β ἃ γὙϑοθηξββίηα τηϑηϊ ἴῃ τππδυσίπθ ἈΠ ξαπὰ Ἰορίτατ; Ρογποί 

δα ἰπϑρία δααϊίαιηθηία γθοθηϊίοτα. Νὰπι πθο ϑεός βιθιθοΐαπι πθο εἴη ορίδη- 

υἷ8 οβῖ, 5604 ϑεός ρυδοαϊοαϊιπι, εἴη ορ᾽παητῖθ: ,,ἀ 615. 51, δὶ ααἷβ ΟΣ Παθθδὶ 

ἀοϊοτῖβ υδοααπι! “ δῖ. Βῳ.5 τοοιββίπιθ ΟἿ, δὰ Ο. ΠῚ, 4 Ἰ οὗτος. ἀνὴρ (819) 

ΑΙ. Βο. {ὀ:22. γίνεται οἸἴμποβ τη85, ΑἹ. Ηο.Ἐ Βᾳ.15 --- γίγνεται Βὺ.Ἐ [} 

23 ὃς ἂν χερσὶν ΒΟΕΟΙΓΡΊΘΓΕἸΌΥΧΖΙς), ΑΙ. Ἀο.Ἐ - ὃς ἂν χερσὶ Ἐὶ -- 

ὃς χερσὶν Π -- ὃς χείρεσσιν α'β' (Τιῖο].). ΨΙάς Μοῖγ, [| κρατήσαις Βε Βῦ,Ἐ 
-- κρατήσας ΒΟΏΕΕ εἰς. ΑἹ. ο.Ἐ Οχ,Ἐ --α κράτησε ὅ8π|. 
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᾿ 3 " ΄ Ν ,ὔ 
τὼ μέγιστ᾽ ἀέϑλων ἕλῃ τολμᾷ τε καὶ σϑένει, 

ν ! “ πῖν 3 [ 25. καὶ ζωων ἔτι νεαρὸν Ἄντ, β. 
3 ον εὶ “) ’ Ι Ἁ 

κατ᾽ αἷσαν υἱὸν ἰδὴ τυχόντω στεφάνων Πυϑίων. 40 
ε ΄ 3 λ » ὁ Χ 5, ὦ ὃ χάλκεος οὐρανὸς οὐ ποτ΄ ἄμβατος αὐτῷ" 
« ΝΞ “᾽, » “Λ ε 7 7 

ὅσαις δὲ βρότέὸν ἔϑνος ἀγλαΐωις ἁὡπτομεσσω, περαίνει 
Ἁ “] 

πρὸς ἐσχιῶτον 45 
" ἵ 3 “7 " ολ Ἃ “ 

πλόον. νωυσὶ δ᾽ οὗτε πεζὸς ἰὼν ἂν εὗροις 
9 ε , Β΄. “ἃ; Ν Ξα τς 30 ἐς “Ὑπερβορέων ὠγῶνω ϑωυμωτὼν ὃδὸον. 

“ ᾿ ΕῚ Ι 

παρ᾽ οἷς ποτε Περσεὺς ἐδαίσωτο λωγέτως, ᾿᾽Ἐπ. β΄. 50 

24 ὅλη Βε -- ἕλη) ΒΡ ΠΕΒΟΙΠΠΥΓΧΊΖ τορος. ΑἹ, Βο. Οχ," --- λά- 
βη() ΡΘΗ (6 ρ]. 2) ᾳποᾶ. ἀοίδηα!ε Κγ. 6011. ΟΥ Χ, 22; Ν. ΠΙ, 51; 1. ΤΡ, 62 
-- ἑλὼν ὅτι. -- 868. ρᾶγ. δέξηται Ι τολμᾳ] ϑράσει ὅτι. [Π- τε οὔ. οοηΐ. 

Βρ..2 868 τε --- καὶ τού βϑίτηθ 886 παροὺ: οἵ, Ο, ΧΙΝ, ὅ. ψιᾶς Μοίν. --- τι 3"ΡὈὲ6 

-- τε (τὲ) τδ]]. ομλπθβ οατὰ βοῃ, [|| 25 νεαρὸν ἢ, [0226 ἴδη(η) Εο.Ἐ Οχ.Ἔ 
οατῃ ὅθι, --- ἴδει ΒΙΒΕΑΠΡΟΗΌΥ ΥΧΥΖ, 6’ ΑΙ. --- ἴδει ὁ -- ἰδὼν ὅ1η. 

-- ἴδεν Βα. [{| 27 οὐποτ᾽ Β. ΕΠ εἰο. ΑἹ. Βο.Ἐ Βᾶ. Βῦ.Ἐ --- οὔπω ὅπ. Οχ. 
Ηγν. -- οὔποτε Β6. Ηπι.: --- οὐπως Ητη.3 --- 50}.ἷ Ρδι. οὐκέτι μέντοι .-- 

ΘΠ. 5 ραν, οὐ Ζεῖ οὐκ... μόνον. Υ᾽άο Μείν. [| ἀμβατὸς] ἐμβατὸς Ο -- 

λιωνε Ὑ  Ρ. Αὐτῶς ἘΠΕ ΘΙ ΕἸΣ ναι. “6 ἘτΑνε  ΘΡ. 3 (διδα 
56}.1) --- αὐτῷ [Ρ]0[Π]Ζα’β’ ΒΒ." (αι β0ἢ.5 οὲ οὶ. Ζ) ||{|- 28 ὅσσαις (, 

[] βρότεον [Β]0ΕἘΟΙΓΡΊΟΓΒΊΌΥ.Χ.Ζ τορος. ΑἹ. ΗΚ Βα," Βύ.3:Ἐ. βρο- 
τὸν ὅη. Βῦ.: ΤῊ. Βρ.12 Ηἰ, --- βρότε᾽ (ἔϑνη) Ανν. --- Β6ῃ. ρᾶγ, διμθίραθ 

οἱ ἄνϑρωποι. Οἵ, Ρ. 1, ὅ6 [|| νοῖρα ἀγλ. ἅπτ. π. πρ. ἔ. οπιίεῖν 1746 [{ωἀ- 
γλαΐας Ὅν [[-μεϑὰα ΘΕΕΘΡΟΒΌΡΥΧΖ, -- μεσϑαὰ [Β]19 α΄ ΑΙ, Βο.ἘΞ [} 
περ.] παρ. Βα || -νεε ΒΟΕΚΟΙΓΡΊΩΦΙ ΒΕ] ὙΕΧΊΖΙ ΑἹ. Βο." --- νεῖν " -- 

νοι Ζυα' (ΤῊο]. οὐπὶ 9], Ζ εἴϑε ἔλϑοι τες αὐϊπαμη Θομαρ]θα ). [ἢ ὅΐΘἢ, ἔχει 
ὁ τὴν υνὶ Ὁ ἔχεις, τὴν αιιαδὶ περαίνεις παριυιϊδϑοῦ, [|[7ἠ. 29 ἐὼν εὕροις ἐς ΒΕ 

ΠΡΟΕΥΧΥ Ζα (οχι. ἀν) --- ἰὼν εὕρῃς(ης) 96 (οι. ἀν οὐ ἐς) --- ἐὼν εὖ- 
βϑὲό ἐς Επδί. ῬΥ. 8.12 --- ἰὼν ἂν εὕροις ἐς [61 ἈΜΕΒΟΙΩΣ. Οχ. Βδ." --- ἰὼν 

εὕροις, ἂν ἐς “2»αἹβ' Ὁ) {{ππ0].} ΑΙ. Βο.Ἐ -- ἰὼν εὕροις ἂν γ᾽ ἐδ Ρυ. ΒΟ. -- 

ἰὼν εὕροις ἀρ᾽ ἐς Ῥν. 2 - ἰών τις εὕροι ἐς Ηπ.1. Ηἰ. --- ἰών κεν εὕροις ἐς 

Ημι.5 -- Κ6ῃ, ρᾶγ, εὕροις ἃρποβοῖδ; Ιοπητηα ἐς παροί, οὔΐδιι 'η Π6;:; ἂν 5015 

Ἰη θυ ΡΟ ΙΔ 8. ἰδ τ. Ταπηθη ΜΟΒΟΠΟΡΕΪ Θμθπαδίϊο [80 }]]Π1π͵ὰ νἱἀθίαν 6586. ᾿| 

80 ϑαυμαστὰν πι58. Δ]. Βο.Ἐ Οχ. Ηγ. Ηπι, --- ϑαυματὰν ὅτ, Βῦ.Ἐ --- ϑαυ- 
μασίαν Β6. - ϑαυματὸν (α4 ἀγῶνα ρον Π6η8) Βα.2 οομϊ. ὙΙ46 Μείν. οὐ Ὁ. 
1,28 [|| 3] λαγέταν ῬΙπααΙΟ ΠΟΙ 6886 51] 0]1Οἷ. Γ βασιλέα οοπορᾶρι ααἱ 1ο- 

6085 Ὁ, 1,.89: ῬΟΊΠ, 8ὅ: ΤΡ, 107. τϑοίθ οοηϑβίἀθγανου. Ὑιᾶθ Ριπᾶ, ἡ. 87 οἱ 

ποίαϑ δα [Ιηὐουρν. (θτη. 
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" 5" ’ 

δωματ᾽ ἐσελϑών, 
Α "» ς ’ » 7 -“" 

κλειτὰς ὄνων ἑχατομβας ἐπιτόσσαις ϑεῶ 
ΕἾ Φ’ 7] Ν 

ῥέζοντας" ὧν ϑαλίαις ἐμπεδὸν 
3 “ 9 3 “ 

45 εὐφαμίαις τε μάλιστ᾽ ᾿Απολλων 
, -» ΜΠ ἘῸΝ “ 32 

χαίρει, γελᾷ 9᾽ ὁρῶν ὕβριν ὀρϑίαν κνωδάλων. 55 

Μοῖσα δ᾽ οὐκ ἀποδαμεῖ ΣτΤρ. Ὑ΄. 
᾿ ΕἸ -» 

τρόποις ἐπὶ σφετέροισι" παντᾷ δὲ χιοροὶ παρϑένων 
λυρῶᾶν τε βοαὶ κανωχιυί τ᾽ αὐλῶν δονέονται" 6ο 

4 "»  ἐ 5 Ε 3 

40 δαφνᾳᾷ τε χρύσέᾳ κόμως ἀναδήσαντες εἰλαπινάζοισιν εὐ-- 
Ι Ξ: 

φρονως. 
" ᾿ Ν -“ μ. Ἃ ͵ 

νόσοι δ᾽ οὔτε γῆρως οὐλοόμενον κέκραται ός 
ε »"» “ ! Α Α “ Ε 

ἱερᾷ γενείζζ᾽ πόνων δὲ καὶ μωχι,ᾶν ἅτερ 

“1 “ 3 ’ 

οἰκέοισι φυγόντες Αντ Ύ. 

ὑπέρδικον Νέμεσιν. ϑρασείᾳ δὲ πνέων καρδίᾳ 

32 δώματ᾽ ἐσελϑὼν [Β]ΕΕἸΓΡΟΊΟΥα ΒΊ Βο." (πα Ε' ἐσ ἐλϑὼν) --- δώ- 

ματ᾽ ἔλϑων Π6Π ΧΖ ΑΙ. --- δώματα ἐλϑὼν ς" (Μοβο.) [|| 38 κλειτὰς Οππ68 

|| ἐπιτ.] ἐπὶ τ᾿ ἘΖΕ || - ὄσσαις ΒΕ, ΕἼΤ ΔΟὙ Πο.Ἐ --- ὅσσᾳς αὶ --- ὅσας ΡΟΒ -- 
ὄὅσσας ΒΟΠΕΠΟΥΡΕΧΥΖοαΊΡβΊ ΑἹ. [| ἔμπεδος ἢ [| 35 - μίας Ὁ || 86.,,.ε- 
λᾷ] τ᾽ ἐλὰ ΕἸ, -- τελὰ ας --- γ᾽ ἐλὰ Ἐπλοῦ.- γαλὰ Ὁ [Ιἡη ϑ6ἢ. ἥδεσθαι ἰηνε- 
ηἰΐαγ, ποι γελὰν [9 δ᾽ Βὶ {| ὀρϑιᾶν ΒΕ ΕΉΥ [Χο6]} ΔΙ. Βο; Ορ.ἢ 

(απ ὅΘ ἢ, Ὑ ει.) --- ὀρϑίᾶν α΄. --- ὄρϑιᾶν Εο. --- ὀρϑίαν ΤΓΡΊΟὕ ΖΙα' }] Ῥν. 
Ηπι. Βιῃ. Βὺ." --- β6μο. Τυο 1: ἐγὼ ὀρϑίων χνωδόλων φημὶ... ἰδπθ 

ὀρϑίων Ἰορὶτ δὴ χνωδάλων [οιηϊ πη) 6586. γοαϊε Εταπι Ζεὶ παρ βοϊΪοί 
6586 ΤΥΟΙπίδπα τῶν σχιρτώντων βιρτὰ ὀρϑίαν, ἀποᾶὰ ἃὉ ὀρϑιᾶν ἔν. σταρλιῖοο 
ἰφηΐαμ ἀἰνθύβαση δὲ, [37 μοῦσα ΑΙ. [| ἀποδημεῖ 0, [| 38 -ροισιν Βο.ἢ 

ροισι τη88, Α]. ὅ1).Ἐ [{0Ο -ροις. ἁπαντὰ Ηἰ, [| παντᾷ αΖ -- πᾶντα αἱ 
(ο. εὶ. πανταχοῦ) --- παντὰ ΒΌΕΕ εἴς. ΟΥ Ο.1, 116 [[| 38 δὲ χοροὶ τὲ Ὦ 
|| 39 τ᾿] τε Χ || αὐλᾶς  [{{δοκεῖται Β, [|ὄ 40 δάφνη Υ͂,Χ, 1] εἷλ. Ο |} 

-ζουσιν ΒΕΕΎῪΧΖΙς") ΑΙ. Ηο." -- ζοισιν ΠΟΙΓΡΕ]ΟΥΓ[ΑΊβ' Βὺ.» {{-εὐ- 

φρόνως τη588. ΑἹ. ἢο." -- εὐφρόνας,, ἀΙαπαπᾶο οοῃϊοοῖς Βα.32 --- 56}. ῥΡᾶν. 

σωφρόνως καὶ συνετῶς [] 41 νόσοι νοις, οὐ ΤΥΐοὶ, Ηο.Ἐ --- νοῦσοι ςΓ ΑΙ. 

(ΔΙοβομ.) Ὑἱᾶθ Μοιυ. [|ὀλόμ. ἘΞ -- οὐλόμ. ΒΌΕΡΘΙ εἰς. [| 42. ἱερὰ 
Ὁ {{ πόνων δ᾽ ἄτερ καὶ μαχᾶν οοῃϊ. Β6ᾳ.32 Ὑ᾽άρ Μοίγ, [{ 48 οἰκέουσι ἘΒῈ 
|| 44 -σεῖα Ὁ, [|[οπι|. δὲ ἘΣ, [| πνέω ας 
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45 μόλεν Δανάως ποτὲ παῖς, ὡγεῖτο δ᾽ ᾿Αϑάνω, 70 

ἐς ἀνδρῶν μακάρων ὅδμιλον' ἔπεφνέν τε Τργόνω, καὶ 
ποικίλον κάρα 

δρακόντων φόβαισιν ἤλυϑε νασιώταις 75 
λίϑινον ϑάνωτον φέρων. ἐμοὶ δὲ ϑαυμάσαι 

»"Ὕ ἷ ,ὕὔ ὁ 

Θεῶν τελεσάντων οὐδὲν ποτε φαίνεται Ἔπ.γ. 
2) Ἵ 

50 ἐμμεν ὥπιστον. 
7 Ἁ 3 “ “) Ἁ κώπαν σχάσον, τωχιῦὺ δ᾽ ἀγκύυραν ἐρεισον χιϑονὶ 8ο 

“ “ "“ ,ὔ πρῴρανε, χιριρώδος ἄλκαρ πέτρας. 
᾿ “ «“ 

ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων 
2 “ἤ 3 “ἷ ἊΣ 7 7 , 

ἐπ᾿ ἀλλοτ ὥλλον ὧτε μελισσὼ “δύνει λογον. 

45 μολε ΒΕ --- μόλε ΠΕΕΊΡΟΗΟ --- μόλεν [ὙΧΊΖΙ[Ο]7[α΄ΒἼ ΑΙ. Βο." 
δῦ ποτὲ διιΐ ποτὶ Κ' [[ἀγειτο Ὦ --- ἀγεῖτο ΕἸ ΕἼΤΑ. 7Χας ΑἹ, --- ἀἁγεῖτο 

Β[6]Ι εἴο [{ἀϑήνα Ὁ --- ἀϑανὰ Ερο --- ἀϑάνα ΒΗ ΕΜ οἱο, {|| 4θ ἔπε- 

φνξ τὸ Β -- ἔπεφνέν τε [6]7[«΄β Βο:Ἐ --- ἔπεφνέ τε Β0 ἘΠ α,0,ν.Χ.Ζ 

ΑΙ. --- πέφνε τε ΠαΡΟ .ΕΌ --- πέφνε τὲ 1 Οἵ, Ο. ΠΠ, 42 [0 οἱ. καὶ ἘΠ᾿ [] 
41 φόβεσιν ΒΙῚ [| ἤλυϑεν ΥΧΖ [|| 48 δὲ οπι. (οοπὶ Βρ.3). Μά Μοίγ. || 
ϑαυμάσαι τη88. οὐ 644. (ἄσαι 1; ἄσοι ἴ7442), ὀπὶ ρ]. ὥστε ραββῖπι δ δα τη 

Κ6Β.1 ἴῃ Β Βο. ---, ϑαυμάσια ΡΥΥ. Β6. ---, ϑαυματὰ (Ηπι.3) ---- ϑαυματὸν ΒΔ. 
(οαπα 56 8.3, ἴῃ ΤΠ οεαπι ὅ'ο ἢ. οὐτε ϑαυμαστὸν Παροὲ ρῖο ὥστε ϑαυμάσαι) 

-- ϑαυμάτων Ηἰ. [| ρΡοβὺ ϑαυμ. ποῃ αἰβι, ΒΗΕΕΟΙΟΟΥΧΖΙαΊ Βὺ." -- 
Ῥοβὺ ϑαυμ. οομλτηαῖο [6] }Κ} 8:. (δύ, ἴὴ δαμηναηάο “) -- ροβὲ ϑαυμ. Ρ]6Π6 

(οὐ δηΐθ ἐμοὶ ααΐ οοτησηδίθ δῦ π1}1}1} ΑἹ. Ηο.Ἐ Τη. Ῥρ. (,, πα δατηῖνα- 

οποιη.“) --- δηίο ϑαυμάσαι σοπηπιαΐθ. οὗ ροβῦ τελεσάντων οοτηπηαία Ηπη.3 

(., οὐϊαπηϑὶ αἰ: ἐδοϊαηΐ, αὖ ΤΛΪΓΑΥῚ ΠΘΟΟ580 5100, ΟἿ, δα Ρὶ ΙΝ, 146. ΡΙεπα ἴπ- 

το ποίϊο υἱϊατα οϑὺ ΑἸάΐμαθ, ἴπ Βο. τϑρουϊξατη, αὐ γ8, 22, [|| 40 οὐδὲ ΡΟ 
Ἢ {|| φαίνετ ΧΖ 50 ἔμμεν ΥΑΧ [| 51 κώπαν σχάσον Β.Ό ΕΠ. εἴο. 
(ογαποβ; οὕτὰ ὅ0ῃ. οὐ οἱ. Ζ παῦσον) --- 56. Ατῖδβι. Νὰ. 107, κώπαν ἡδη 

μοι σχάσαις οὐ Ἰθ14. 140 κώπην σχάσας [] ἔρυσον Ῥ5εα' (οὰπι ρἱ. ΤΊΊο]. 

ἕλκυσον) --- ἔρυσσον ῬΑΥΆΡὮγ. 56. ἴῃ Ὁ --- ἔρεισον ΙΘΡΩΥΖ [τ0}1.} ΑἸ. Εο." 

(οαπη ὅοι. Β Βο.) [|ἕ 52 πρῴρ. Β5.Ἐ πρώρ. τ6}}.} {0ὺυὄ-αϑὲεν ΟΒὶ Βο." --- αϑε 

ΒΡΟΕΕΟΊΙΓΠΥΓΣΧΙΖ τοοο. ΑἹ. δ. [[0Οχοιρ. [Β]ΠἘΕῸ.ΧΡυΖ» ΑἹ, Ορ. Ἐ 
(οατα ὅθι. ΒΑΥ͂ Βο.) --- χειρ. ΡΟΒΌΥ ΧΑ} Βο. (οαπὶ ὅθι, ὈΧ) --- χερ. 
Ζ5 -- ρ]. α' τῆς ὑφάλου, τῆς τραχείας [[ ἀλκαρ ΒΕ: ΕῚ πανὶ ΥΧ, Ζ 5[6]7 ΑΙ. 

Βο." --- ἀλκὰν ῬΈΙ.ΙΕΣ ΕΘ ΙΤΡΟΕΗῦΖ:αΒ’ (οατα ρ]. Ζα' τὴν οὖσαν βοή- 

ϑειαν) --- 50.: Μοῦ. ἀλέξησιν --- ὅ6}.2 γι. ἀλέξημα --- 5οι.. Τιῖοὶ, ἀλέ- 

ἕημα καὶ βοήϑημα τῆς χοιράδος πέτρας [| 58 ἄωτον Ηι. [| 54 ἐπ᾿ ἄλλοτε 
ἄλλον ΥΖ --- ἐπ᾽ ἄλλον τ᾽ ἄλλον Εἰ --- ἐπ᾿ ἀλλο τι ἄλλον Χ --- ἐπ᾿ ἀλ- 

Μοχάτηβοι, Ρίπᾶδτγ. 18 
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" 

55 ἔλπομαι δ᾽ ᾿Εφυραίων Στρ. δ΄. ὃς 
ΑΙ ..» . -“" 5 ὁπ᾿ ἀμφὶ Πηνεὶὸν γλυκεῖαν προχιεόντων ἐμιὰν 

᾿ ε , ᾿Ξ -» 5 “ 

τὸν Ἵπποχλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς 
« ͵ ε “ 5 ΄ ἕχωτι στεφάνων ϑαητὸν ἕν ἅλιξι ϑησέμεν ἐν καὶ παλαι- 

,ὔ τέροις, 90 
, ,7ὔ ,ὔ , Ἁ Α 

νεωισὶν τε παρϑένοισι μελήμα. καὶ γὰρ 
α΄ὺνΝ πὸ 2 ε 6ο ἑτέροις ἑτέρων ἔρως ὑπέκχνισε φρένας" 

λοτ᾽ ἄλλο 1 {[{ ὦτε Βὺῦ." --- ὅτε ΟἹ --- ὥστε (ὥς τὺ) ΒΟΕΕΡΟΒΠΠΥ͂ΧΖ 
[6]7α1ΡΊ ΑΙ. Βο. || μέλισσα ϑύνει ΒΗΕΕΟΠΡΊΟΓΕΊΥΓΧΕΙ ΑΙ. Βο.» -- 
μέλλισσ᾽ ἰϑύνει Ὁ --- μέλισσα ἰϑύνει Ζ (αἱ. μεταφέρει) --- μέλισσ᾽ ἰϑύνει 
α'β' (απ αἱ. Τυῖοὶ, εὐθύνει, μεταφέρει οἱ βαρτα ἐχείνη γὰρ ἄλλοτε ἐπ᾿ ἄλλο 
ἄνϑος μεταπηδᾷ) 

55 ἕλπ. ΠΕ || 508 ὅπ᾽ ἘΞ ΔΟΊΤας || πηνεῖὸν 17 ὅπι.. Οχ. Ηγ." -- 
πηνειὸν [Β]ΠΕΕΘΘΕΙΓΠΥΧΖ ΑΙ. Βο.Ἐ Ρκ. ΒΒ. -- πηνειὸν α' (!. 6. εἰ οοΥ- 
τορίο) Τυο]. [|| προχεόντων ΒΟΕΕΟΓΡΕΓΊΟΥΙΧ ςΓ] ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἐχπροχεόν- 

των Ζ[α' 9]8΄ (Το]., οὉ πηνειὸν) -- ἀδόντων 18ς --- προιόντων ἴνο {| 5 τὸν 

ἱπποχλέαν ἔτι Ἐ' θη. Ηγ. Β6. Βῦ." (οὰπι 5... Β0.) --- τὸν ἱπποχλέα ἔτι 

ΒΡΗΡΕΘΙΡΟΒΟΌΥΧΖ κ΄ [τε]]. πιβ8.1 ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. (απ ὅοἢ, ἴθ ΒΤ --- τὸν 
ἱπποχλέα σ᾽ ἔτι τη." --- τὸν ἱπποχλέα ποτὲ Κγ. --- πόϑ᾽ ἱπποχλέαν ΒΔ. 

6 δγΐσουϊο υἱὰρ Βἢ. 1Υ͂, 847 ---ὅδ8. Τοχίπμη ΠῚ ΤΟΥ ΥΪπὶ Οὐπὶ ὈΓΆΘΒΘΥ- 

πη ἃ ῬΔΙΔΡὨΓαβίθ ΘΧΡυΈ888 ΘΟΠΠΥΤΩΔΙΙ υἱαάθδαίαῦ, 5θα ἱηξογργοίδειο αἰ ἢ 01}15 

εϑὲ. -- ΔΒ. 0. 146 ἑπποκλεᾶ ροβέυϊαί. ΟΥ̓, γ8. δ {{ καὶ οπι. Κ Π 58 ἅλιξι 
ΠΠΠΠα΄ Βο." Ηγ. Βε.Ἑ --- ἄλιξι Ο --- ἅληξι Π6 -- ἅλιξι Β --- ἅλιξιν Εὶ 
ΕὙ]77 ΑΙ. Οχ. --- ἅληξιν Χ -- ἄληξιν Ζ {{ἐν καὶ α'β' (Το].) Ηπι. Βῦ." 
(2011. Ο. ΥἹΙ, 27) --- ἔν τε καὶ Β (οχραποῖίο καὶ) --- ἔν τε ΠΕΕΟΙΡΟΘΕΌΥ 

[Χ]Ζ[ς] ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ,Ἐ -- (ϑησέμεν)αι καὶ ὅπι, --- ἔν τ᾽ αὖ οοηϊ. ΗΥ. 

Ηπ.4 --- ἐνί τε (Ρ»..) Βο. --- ἔμμεν ΚΥ. ((0]]. Ο. ΥἹ, 88 οὐ Ν, Χ, 48; {τ΄ 

104, 1). ϑεαυϊμηυν Τυοὶ. εὐ πὶ, {ὃ παλαιοτ, ΠΟΙΘΕΌΖ ΑἹ. Βο.Ἐ --- πα- 
λαιτ. ΒΕΕΡΥΙΧ] τεος, ὅπι. Οχ.Ἐ [{ὃΟ- ρος πι88. ΑἹ. ὅπι. Οχ. ἢ -- ροισιὶ Βο.Ἐ 
! 59 -σίν τε τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- σί τε νοίξ, [| παρϑένοις ΟΥ̓ΧΖ ΑΙ. |} 
Θ0 ἑτέροις ἑτέρων Ὗ, τορος. 51. (οαπὶ ὅ0ἢ. Ὑεῖ,, αὖ νἱἀοίαγ) --- ἑτέροισιν 
ἑτέρων ΒΌΒΙΕΑΠΥΎΥΧΥΖ ΑἹ. Ηο: Ἐ -- ἑταίροισιν ἑταίρων Τ᾽ --- ἑτέροισιν 
ἑτέρου Ἠ, --- ἑταίροισιν ἑτέρου ῬΟ [| ὑπέχνισε Βῦ.Ἐ --- ὑπέκνιξε Ηπι.1 3 (αὶ 56ἢ. 
ὑπεχίνησε ἱπίογργοίαπηθηΐατη γοοὶβ ὑπέχνιξε 6588 ἀϊοῖξ, αὐ ὅοἢ. Ρ.. ΧΙ, 36 ναϊᾳ. 

ἔχνισε ῬεΥ ἐχίνησε ᾿πξογργρίθει τ) ---- ἔχν[ι1ξ8 Β --- ἔχνιξε ΒΕΒΟΙΡΟΘΗΌΥΧΖ 
[τΕ}]}, νοἰξ.} Ηο. Ἐ (Βᾳ.32) --- ἔχνιξέ γε [6]} (Μοβοβ.) ΑἹ. Βᾶ,. Οχ. Ἐ --- ἔχνιξε 

τὰς Ζ5α΄ β΄ 81. (οὰπὶ αἱ. Τιῖοὶ, ἀντὶ τοῦ ὑπεκίνησεν, ἠρέϑισεν) ---- ἔχνεξε οἰἶδπι 
ϑ0Ἐ. 1]. α, 409 οἱ Εἴγηι. Μ, 379. 89 (υδὶ ἔχνιζεν ἔρως φρένας, βεα Μ' ἔχνιζε 
φρ. ἔρ.) --- {ἰ. Ἑδδοίρο ἔχνιζε --- ἘῸ ἴῃ οἿ. ἐχίνησε, Οἱ ἴῃ ὅ.}. Ῥᾶγ. ἐπεχίνησε 

μαθοῦ; Πΐηο ἐπέχνεσε βοῦῖθογο ροβϑὶβ. Ὑὶὰς Μοίν. 
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»“ Ἷ ᾿ 

τῶν δ᾽ ἕκαστος δρούει, Αντ. δ΄. ος 
͵ ε ͵ ͵ Γ . ᾿ ΡΝ 

τυχών κεν ἁρπαλέαν σιχιέϑοι φροντίδω τὰν πὰρ ποδὸς 
τὼ δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμωρτον προνοῆσαι. 

Ἂ «“ 2 ᾿ ἤ 

πέποιϑα ξενίᾳ προσανέϊ Θωρακος, ὅσπερ ἐμῶν ποιπνύων 
χάριν. Εζοο] 

ὅς τόδ᾽ ἔξευξεν ἅρμα Πιερίδων Τετραορον, 

φιλέων φιλέοντ᾽ ζ ἄγων ἄγοντα προφρόνως. 

πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει ᾿Ἐπ. δ΄. τὸς 
καὶ νόος ὀρϑός. 

ἀδελφεούς τε ποταινήσομεν ἐσλούς, ὅτι 

γο ὑψοῦ φέροντι νόμον Θεσσαλῶν 

αὔξοντες, ἐν ἀγαϑοῖσι κεῖται 11ο 

6] ὀρούει] ὀρνύει ΤΠ. [] θ2 κεν ἀρπ. Ὦ --- κεν ἄρπ. τΕ]]. (-λέα Β) --- 
μὲν ἅρπ. Ηῦ. --- κ᾿ ἀμευσιεπὴ Βρ.͵ (ὁχ Ἐπϑύ. ΡΥ. 8. 21 ρΡ. 10); νἱάθ Κγ. οἱ 
5... || σχέϑειν  -- σχόθει ΡῊ Βο.Ἐ --- σχέϑοι ΒΡΟΒΡΟΠΟΥΧΊΖοα' 

ΑΙ. Ηγ.2Ὲ (φαπα β6ῃ), σχοίη ἀν) [[ τὰν] τὴν 1) [|| παρποδὸς ΒΕ [] 68 ἀ- 
τέκμαρτα 1 [|| θΆ4 προσανεῖ Β.Θ ΕΒ ΟΊΙΡΟΒΌΥΧ.Ζ, ΑΙ. Βο: --- προσηνεῖ 

Υ͂, -- προσανέϊ [63]α΄ ὅπ. Οχ." [{{Ὸόὅπερ ΕἸ ΔΟ) [{ ποιπνύων] πυπνοίων 9) 
- πυπνίων Ἡ, --- πυχνοίων Ρ --- ποιμνίων Ζ (Ζτι ποιπνίων ο. 6]. ἐπιϑυμῶν, 

κατασκευάζων) --- οἹ. αἱ περιέπων, ἐπιϑυμὼν [| 68 πιερίδαν ἢ [[ 66. Τιῖο]. 
φιλέων φιλέοντ᾽ ἄγων, ἄγοντα προφρόνως. (οὰπὶ κα]. φιλοῦντα ἐμὲ εἰς τοῦτο 

ἄγων, ἦγ. ἀγόμενον προϑύμως. Εδᾷᾶ, ΘχρΠοαῖο ἴῃ ὅ'οι. ὙΤῊο].) --- φιλέων φι- 
λέοντ᾽. ἄγων ἄγοντα πρ. ΒΖ Πο. --- ποη αἰβι. ΠΕ ΒΊΟΥ, ΑΙ. ἄγον τ᾿ 
ἄγων πρ. οοηΐ. Βε: 3 γιάθ Μοίγ. [| θ7 πειρ.] πυρ. Ζ [[| οπι. καὶ 1}. 

θ9 ἀδελφεοὺς τ᾽ ἐπαιν. ΒΙΘΕΕῸ.ΠΙ [ΠΡΦΗΌΥ Βο: Ἐ (-οὐς τ᾽ Εἰ; -νήμεν Β) 
-- ἀδελφεοὺς ἐπαιν. ΧΥΖ --- ἀδεχᾳϑοὺς τε ἐπαιν. [6] ΔΙ]. (Μοβοι.) Οχ. 

Ηγ.1 --- κἀδελφεοὺς δὲ ἐπαιν. α΄ β΄ (ΤΥῖο1.) 81. --- ἀδελφεοὺς δὲ ἐπαιν. Β6. 
--- ἀδελφεοὺς δὲ τ᾽ ἐπαιν. Ηγ. --- ἀδελφεοὺς μὲν ἐπαιν. Βῦ." --- ἀδελφεοὺς 
καὶ ἐπαιν. Α΄. --- κἀδελφεοὺς μὲν ἐπαιν. Ηπι.58 ὅν. γ᾽46 Μοίγ. --- ἀδελφεοὺς 

ἐπί τ᾽ αἷν. Βρ.2 -- ἀδελφεοὺς δυ ἐπαιν. ΗΙ. --- ὅ.ἢ. τοὺς δὲ τοῦ ϑώρακος 

ἀδελφοὺς ἀγαϑοὺς ὄντας ἐγκωμιάσομεν.... ϑοτῖρβὶ ἀδελφεοὺς τε ποταιν. (προσ- 

αἰν.) .,ϑῖαθ. ᾿ΠΒ ΡΟΣ Ια ἰπιβ (ἸΔαἀθμλι5) ἐγ αῦτ οβ΄. [|ἐσϑλοὺς Βα΄ -- 
ἐσλοὺς ΒΕ οἰο. [{ 10 νόμον] νόμων Χ --- νόμους Ὁ {| ϑεσσαλὸν 9: -- 
ϑεσσαλὰν Β --- ϑεσαλὼν Ρ -- ϑεσσαλὼν ()5᾽ «1 οὐ τ6}]. οαπὶ ὅ6ἢι. τοὺς τῶν ϑὲεσ- 

σαλὼν νόμους [| Ἵ] ἔνϑ᾽ Τ' (ουπα 56}.: οἱ 5.}.3) αποᾶ τοροβιιΐ -- ἐν Βὶ -- 
ἕν δ᾽ Ζ -- ἐν δ᾽ ΒΙΘΕ ΕΟ ΙΓΡΊΟΥ.ΧΡ [α΄ οἱ τρῖ1.1 ΑΙ. Βο: Ἐ Το, θοηΐΒβ“ 
γἱάς Ῥιπᾷ. ρ. 86 οὖ Τηΐουρυ. ὅἄθῖα, [{ κεῖται 64 α,ΠΙΡΊΘ ΡΟ Τ]α β΄ (οὰπὶ 

19 
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πατρώϊαι χεδναὶ πολίων κυβερνάσιες. 

50Β, ει. [Ὀ]6Τ οἰς., αποά ἴῃ [Β] Ηο. οπιϊββαμι οϑὲ, οἱ οὰπὶ ϑοἢ. οἱ οἱ. 
το]. ἀντὶ τοῦ κεῖνται) Ηο. Βῦ.Ἐ --- χεῖνται ΒΕ ἘῸΝ Ο 47 ΒΥΓΥΥΓ ΠΧΙΥΊ ΖΙΕΙΣ 

ΑΙ. Βο; Ορ.Ἐ ϑβοθθπμα οἴβὶ ποὺ οογίαπι ἴϑιηθη ῬΥΓΟΌΔΌΪΟ οβί, αὐ Ῥ, ΙΥ̓͂, 240, 

ΤΑΡΓΔΙΙ δὰ σαυίοτα [Ὁ] θα ῬΥΟΟΙ 68. 

ἸῺ -ὠἷαι τεος, ὅπ. Οχ.Ἐ --- ζαι ΕΖ ΑΙ. Μι,Ἐ --- ὥὧαι ΒΗ ΕῸ εἰς. 
Βο. {{ -νήσιες Ηὶ 

Βα ΒΟΥ. τέλος ἱπποχλέους. ΑΤ -- ὕμνου τίλος ἱπποχλέους ϑεσσαλοῦ. 

α΄ --- πὰ]1ὰ βυῦβοῦ. ἰπ [Β]Π ΕΠ εἰς. 



ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙῚΙ ΙΑ΄. 

ΘΡΑΣΥΛΔΑΙῸ, ΘΗΒΡ ΑΙ, 

ΠΑΙΔΙ ΣΤΑΔΙΕΙ. 

ύΓΤΟΡὮἢ 86. 
7 ͵ὔ .- “δὲ Ὡνὰ 

πα. ὑας ὡς γ ὦ τ» ὦ πα ὦ ΣΑ͂ δ ΥΘ ΦΥΤΝ Δ “πΊΧΩΑ 

, , Χ ὑπῆν , ΣΧ 
οἷν πο σι πῶ. πὶ τ οππᾶΠ ων ΝᾺ ΠΣ - 5 

, Χ 
ὕες χρος , ΄ 
πα ᾶὩΦΦ“ρ“ρΞΠΏ ἘΛΩΡ ΔῊ Ὡπ᾿- 

Ἂ. .:.ἅ , ’, Γα1 7.3 -2 
ν᾿ κω ΞΕ π᾿ “-“-ῆῇ νυ Ὁ πὰ» ἀρ ο 

-.-᾿ 

Ψ ,ὔ , .χ 
δ΄ -ΦπΠπτ, π᾿ τὺ -- το υϑος οὐ τρις. 

Ἐ ΡοάΑΙ. 
’ 
ΝΡ ρρο' ἐσ’ 5-.ὕἅ 

Χ 
-- , -- 
τ τ Δ. ὩΣ ΣΖ 

, ͵ ῳ 
πο οι  ἸἸι ὐτὰὰ λ δ πα ὐπὸ τύ δι ασαὰ Ὁ 

Χ 
.-- ,ὔ ,ὔ ς-, 
ἀμ Ξυν ὩΣ Ξε ςτὸ ἘῈΣ 

, 

7 , ΓΞ: 
Σ᾿ τ Ξ ο ΞΞξξεεθι 

«-.ὐὐ τ ΒΞ νν καλέων 
Φ ΠΡ τ εἰ πΠ ῊῊ} ὧὐΠοΠπὰ 

[π861. ϑρ. 9ρ. π. σταδιοδρόμῳ. αὶ --- ἰἅ. (οπι, σταδ.) Ἐ' --- ἰἅ. (οχη. 

παιδὶ) 7 -- ὃρ. 9η. π. σταδιεῖ. [Β]Ε ΕΟ ΤΙΡΌΥΧΖα' ΑΙ. Βο." --- οχι, 

ποῦ, 0 
Μεοίν. Βῦ, 6ρ. 1 οὐ 2; ὅ οὖ 6 ΟΟμβΟΟΙΪΔΥ ρΟ886 αϊοϊί, --- δίγ, 4 Βῦ. 

Χ , Χ 
τᾶ ἀοβοιίρϑυ χσ - τ ὧὐ-Σ- συ ξυυΞι πα χυ  -Σ -ῳ. - 

συ ΒΡ Σσσουυ.- - ύυ-ουυ Σ΄ ῬΡορίζοιηδιῃ ἀθβουρίϊο- 

ΠΟΤῚ ΠΕΠΠΘΥΟΥ ΠΩ ΠπΘασΘῸ φτόοραᾶγο: απδαγαῦ 6ἃ δα γ8. 86 οἱ 41, 564 βθχῖθβ δαϊ- 

ΤΟΥ ποθ ηΪ οι ββί πη 5. δ ΠΟΥΔΙΟΠ65 ῬδΥ μὰ ἀαγαβ ῬΑΥ ΠῚ ᾿πνΘηϑίαβ ΘΟΠ ΡΟΥΘ 

οορίξαγ ; δα που οᾷ Π60 (51 γϑούθ 56η10) Ὀ6Π8 ϑοηδί, Π66 ὙΠ 118 ΠΌΤ Θ.18 60Π- 

συτῖς, ΗδθΥτηΔΉΠΠ5, πὖ ἸΠΙ ΠΟΥ απ ΔΘα πα] αύθτη (ΔαΥ 118 οΥ Δ ἸΒΒΙ τη 1) ρου βοουθί, 

{68 Υ88. (αποῦιπη ἀπὸ ἃ ἢ. ΡἈΥ. Θχουβαηΐιγ) 20, 2ὅ. 86 5ο116 απΐάρθτη 566 

π]τηΐα οαπὶ γ]ἹΟΙΘ 8. ταπίανι, ΜΘ τπὖῦ ρϑα]1]ο ἰοῦ δὸ Βῦ, Πὰπο γϑυβιπὶ 60η- 

ΒΕ πθγοτη, οὐ ἐγαδίξαμη δὴ γ8. 2ὅ τηοΥἹῦ, οὐ Ῥα]ΟΥΙΟΥΘΒ ααΐ νἱἀθθαπίαν παπηοτῖ ; 

ἀθηΐαιθ οὐϊαπη Βιπ]πᾶο ΕΡ. 2. οὐ οορῃδύμβ ὑγαηϑιίπ8. ἃ Βροπᾶθο δα οὐθίϊοα τη 

ἴῃ Ἐρ. ὅ. --- Ιὰτὰ ἄπο ἰδηίατῃ γ88. 86 οὐ 41 τηυίϑηαιϊ βαμῦ, πθαὰθ ἱπαϊρθηΐ 

ὨΪΒ1 ᾿ΘηἸββίπηδθ τη θα] η86. 

ἱ 
] 

᾿ 
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ΣΤτρ. α' 

Κάδμου κόραι, Σεμέλα μὲν ᾿Ολυμπιάδων ἀγυιᾶτις, 
Ἰνὼ δὲ Λευχοϑέα ποντιῶν ὁμοϑάλαμε Νηρηίδων, ς 

ἴτε σὺν Ηρακλέος ἀριστογόνου ᾿ 

ματρὶ πὰρ Μελίαν χρυσέων ἐς ἄδυτον τριπόδων 

5 ϑησαυρόν, ὃ ὃν περίωλλ᾽ ἐτίμασε Λοξίας, 

᾽Αντ. ὦ 

Ἰσμήνειον δ᾽ ὀνύμαξεν, ἀλαϑέα μαντείων ϑῶκον,Ἠ ιο 
χ πν ε 7 5 ,ὔ ΚΟ, ε “" 

ὦ παῖδες Ἀρμονίος, ἐνῶ καὶ νυν ἔπίνομον ἡρωΐδων 
᾿ ε ,ὔ “-Ο 7 

στρῶτον ομωγερεὼ κάλει συνιμεν, 

Ι ἀγυιᾶτις [Β]Π ΕΚ ΡΟΙΟΓΒ]ΌΥ α’ δ΄ ΟΡ." -- ἀγυᾶτις (8. --- ἀγυιάτις 

ΡΧΖΡ ΑΙ. Βο. || 2 δὲ ΒΟΡΕΕΟΙΡΟΕΟΥΙΧΊΖΙα δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ἂν. ΚΥ. Βρᾳ.3 
Ηῦ. (ουτα 568.) --- τε ὁ Βὺ,Ἐ (Βδ:,. τε ροβῦ μὲν ῬΟΠΙδαΣ, 1 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠἾ85. ἀγτϊ- 

ΟΠ οΟὨἰ πη αηΐαῦ ; δὲ γογῸ, δὶ αἰδιαηριιπίαν. οὐ Ορροπαπίαν, ἡ ΝΟ οτρᾶο.) 

|| ποντίαν Β --- ποτνιᾶν Τ] --- ποντιᾶν το}, --- ὅ.ἢῃ. Β τῶν ϑαλαττίων νηρεΐδων 

(αὶ 9αλ. δχοϊάϊν ἴθ Βο.); ϑαλασσίων οἱ. α6Ζ [|| νηρηΐδων ΧΖ[ο] αὐ δ΄ δ΄ ΑΙ. 

Βο.Ἐ -- νηρεΐδων ΒΟΒΕΟΘΙΡΦΗΆΟΥ 9. ἴτε] ἔστε ἘΠῚ Ρ τοβίς 85.) |} 

-κλέους α'δ' [{ ἀριστογόνου βοιῖρεὶ οππὰ 868. γεῖ. -- ἀριστογόνῳ(ω) 1855. οἱ 

οαα, οὑπὶ οἱ. (Ζ) ὙΙΊΟΙ. τῇ ἄριστον γόνον καὶ υἱὸν ἐχούσῃ. ἘΧααΙβιτα5. οἱ 

ὐδορίαμν υἹἀοίαν 6889 ἦρ. ἀριστογόνου μ. 4πᾶπι ἥρ. ἀριστογόνος μ. Ἐογπηδίαχῃ 

οδὲ ἀριστόγονος ἷ, 6. ὁ ὑπὸ τοὺ ἀρίστου ϑεοῦ γεννηϑείς αὖ πρωτόγονος (Ο. Χ, 51 οἱ 

ρα 41105 ροοίαβ); χρυσόγονος (Α680}.)}; ϑεόγονος (Επι.); ἐπίγονος, σύγγονος (οἴ, 

Βα. ἰπ ἴα. ΤΧΧΥ͂ΙΙ, 896) 41.) {Π 4 ματρὶ] ματέρι Ῥν. Ηγ. [|0 πὰρ [Β]6Ο[Ε] 
ὈΓΥΧΊΖΙ Π]α δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο. Ηπι. Βῦ," --- παρ᾽ Ρ -- παρ ὈΕΕῚ --- παρὰ ὁ 
8πι. {{|χρυσέαν [ἐς  Ἡ [[[ὖᾷὅχρ. ἐς ἀδ. α'δ΄ (Τιῖ01.) ὅπι. Οχ.Ἐ -- χρ, εἰς 
ἀδ, ΒΟΕΕΟΙΡΟΟΌΥΧΖΙο] 7 ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπὶ ὅθ ῃ. αὐ νἱάθίαν) --- χρ, ἄδ. Βρ.3 

(ψαὶ 5βἰπιὰϊ χρ. τ᾽ ἀδ, ργοροηίι), Μιὰ Μείν. [{ 5 ὅν περ ἴαλλε τίμασε (50) 
Ὦ [] περίαλ᾽ Ζ4: 7 ΑΙ, {{ἈΌ -νειον ΕΡΘΕΤΙ (οαπι ὅομ. [Π); οἵ, δὰ Ο, ΧΠΙ, 18. 

- νιον [Β]ΒΕΟΙΓΥΧ]Ζ τος. ΑἹ. Ηο.Ἐ (ὰ Τῆς], οαπὶ ποία διὰ τὸ μέτρον) 

οαπὶ ὅο. Β Βο. [|| ὀνόμ. 1 --- ὠνύμ. α'β' ὃ (Τύῖο}.) --- ὀνύμ, [Β]ΠΕῈ᾿ εἰς. 
|| ἀλαϑεία Ὁ [{[ μαντείων ΒΗΕΕ ὁ ΟἸΙΡΟΩα β΄ δ΄ ΒΟ. (οαμι ὅ0ἢ. τῶν μαν- 
τευμάτων) ᾳυοὰ τεοροβαυὶ --- μαντεῖον {[ΥΧ]Ζ|ς]}7 ΑΙ. 8πι. Οχ.» --- μαντίων 

Ηπι. Βῦ.Ἐ --- μαντικὸν Ανγν. τρια] [| 7 καὶ νῦν νοῦ, οὐ Μοβοι. ΑἹ. Βὸ: Ἐ -- 
νῦν (νυν, νὺν) καὶ α'β΄' δ΄ (Τ το]. ο. ο]. δὴ βαρτα νὺν δὲ οὔτ βίρῃο οουγορίδο 

Βιρτα καὶ) --- καί νυν ϑὅυά. Οὐ] ὃ ὁμαγερέα ΒΟΥΪΡΒΙ --- ὁμηγερέα ΒΕΕΖ 
(ἴόγπια Ηοπιοι.) --- ὁμυγερέα Υ --- ὁμηγυρέξέα ΘαΙΡΟΕΧΙοΙ] .α δ΄ ΑΙ. Βο.» 
-- ὁμαγυρέα Βῦ.Ἐ ϑιαθδβίιαηάναμιη ὁμάγυρις 68ὲ 1. ΥἹ, 40. ΟἿ Ο. ΙΧ, 96. 1. 
Π|, 460; ρΡοββὶβ δῃλθ ἴῃ ΑΘΟ]ΪοΪβ Οὐδυ 18. Ὁ, ΙΧ οὐ Ῥ. ΧῚ ρῬυδθίουσθ ἡ ΡΙῸ ἃ. 

|| συνέμεν [Β]ΕΕΎΓΧΊΥΓ[ο]}Σ ΔΙ]. ΒΟ. (θαμὰ 56}. Υ οἵ, οἵ ουπὶ β], Ε' συνιέναι 
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2 ε ζ΄. 2, - ΓΆ 

ὄφρα Θέμιν ἱερὼν Πυϑῶνώ τε καὶ ὀρϑοδίκαν 15 
ἘΦΑΜΘΙΣ ; ᾿ ἤμνσ , 

10 γῶς ὀμφωλὸν κελαδήσετ᾽ ἀχρᾷ σὺν ἑσπέρᾳ, 

« 7 ἤ 3 ἔ 

ἑπταπύλοισι Θήβαις Επ.α. 
ἔ 5 σὰς ἢ 7“":ε 

χιῶριν ὥγωνι τε Κιρρᾶς, 20 
γ »“» “᾿Ὗ Ἵ ε “» ἐν τῷ Θρασυδαῖος ἐμνασεν ἑστιᾶν 

5 , “» Σ 7 

τρίτον ἐπὶ στέφανον πατρῳᾶν βαλων, 
ς Ε "Ὅν Ἢ “ ὔ, 

15. ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα 
“ ] 7ὔ 

νικῶν ξένου Λώκωνος "Ὀρέστα. 

δωρικον) --- συνέμεν ΠΟΤΡΉΪΙα! β΄ δ΄ (ουπη ρἹ. ὙΤυῖο]. συνεῖναι; οὐϊατα 6]. ἘῚ 
εἶναι τηδ]6) 

9 πυϑῶνα καὶ Βὶ πιαῖς --- πυϑώ τε καὶ (ροβδθῖ8 πυϑῶνι καὶ) Βρ.2 --- 
πυϑῶνά τε καὶ τ0}}, 46 Μοιι. {{10 κελαδησετ᾽ ΗΥ." (0011. Ο. ΥἹ, 24; ὙΠ, 

17) --- κελαδῆτε τη58. Α], Βο." -- 86. ρᾶγ. ὑμνήσητε [] 11 -οισιν (Ηγ.) 
Ηπι.: --- ησι 1 -- οἱσι τ6}1. (εὐ Ηπι.35 αὖ νἱἀοίι) [| 13 ϑρασύδαιος αἱ |} 

ἔμνασεν τη88. (- σὰν {{. Β,) ΑἹ. Βὸ: Ἐ Βρ.3 (86}.1 [εἰς "] μνήμην ἤγαγε; 8.68.3 

οὐ 9]. Ζ ἀνέμνησε) --- ἔμνασέ μ᾽ Ἠπι.5 Βρ.; ὅ8»ν. (δοϊί6. αὐἱάθπι. 86 οοηύγϑ 
50. οὖ τη88.) --- ἄμνασεν Κγ. Ηἰἱ. (ὁχ 568,3) --- ἄνδησεν οοπϊ. Β5.3 [{ ἑστιᾶν 
ΒΟΥ͂ΡΒΙ --- ἑστίαν τ6}}. [|Ὁ 14 τρίτον τη88. (εχ ΥΥ τρίτατον τοἸαίαχα 6580) ΑἹ. 
ἢο; Βε. Ηπι. Βῦ.Ἐ οὔτι 0. --- τρίτος ο.Ἑ [{ ἐπὶ στ. (ἐπίστ. ἘΠ; ἐπιστ. 
ΠΕῚΡ[ πιβ8. Α1. Βο: Ἐ Βο.12 Ηι. --- ἔπι στ. Ηπι.3 ὅν. [|- πατρῳὰν Βοτϊρδὶ 
|| -ὧαν ὕΖ --- αν (ῳαν) τε]. [{0Ο0ροβὲ βαλὼν ρίεπε ἀἰδβέ. Β --- οοτηχηδί Καὶ 

α' ΑἸ. Βο." Βῦ. Ηπι.3Ἐ --- ποη αἰδέ. ΠΕΞΕΊΟΌΥ Ηπι.:3 Κγ. {{||[15 ἀρού- 
ραις ἘΞΧ, [{ 16 νικὰν Ηπι.13 Κγ. Ἠΐ. (οαπι ὅ6}.3 αὖ νἱἀθίαν) --- νικῶν 
ΟἸΉΠΟΒ. Τη58. οὗ Ὑ6]1. οαα, (οὕίαιη Ηπι.8) οατὰ ὅοῃ.: αὖ νἱάοίαγ, ὙΙΧ }1ὰ8 

Ιοοι8. ΓΘΡΟΥΪΓΙ Ροϑβὶῖ, ἴπ αο0 ρϑηϊίνιιβ ἴῃ ὧν ΘΟΠΒΘηϑα Πη88. ὑγϑα πι8. 510 ῬΤῸ 

σϑηϊίνο ἱπ ἂν. Νέδα ϑβοποι βίδα 5 οοπῃβίαῦ οὔτη ἔμνασεν ΘΟμΒΟΟΐΆ888. νικᾶν 

απο 80 110 γϑύθο γϑηλουβϑίπηιτη δῦ; 864 {{, ἤὰηο ρθη ναμι τῶν νικῶν Βαὃ- 
Ψ - » ν ΄ “1: . ; 

Θαα γι νοὶ, αὖ ΚὅΟΠ,1 τῶν πατριχων κατορθωμάτων ΘΟάθα ΘΟΏΒΙΠ10 νἹάθίαῦ 

ΔΙΑ ἴ556; εἰδὶ σοῦθα Κ΄0Πῃ, 1 οοΥγιρία 6586. (1πίγιιδο ρ᾽ οββθιηδίθ νικῶν) θυχηηὰθ 

πατρῳὰν νικᾶν ΘΟμΒΟΟΙαγΘ ΨΟΪἶδ86. βίαύποτίβ, ὅϑ΄Ίη. δαύθτῃ 8] (Θγαίσα τη 6 γ6 γῸ- 

᾿πϑυϊηῦ ϑοΠοϊϊαβίαθ, ΠΘβ010 δὴ ΠΘΙΟ γ6] ἰθρθηβ Υ6] δα! 68 απ αἰδίαποία 

ΘΟΡαΪαγΘ ρούπουϊξ, ἡθάσχτι ἴΐα, αὖ ργοχίπιαμη ἑστίαν Δ0 ἔμνασεν ἀἰδίπηραῦαν οὐ 
οατη ἐπὶ οοηβοοϊθίαγ, αὐοα Ηΐ. γοϊαϊδύ, Απίθαμδιη Ἰθοίου ἃ 88 ἱπιρθϑίγεις υὖ 

Βᾶπο νυ ΟΥ πὶ ΟΟ]]ΟΟΘΙΙΟΠΙ Ὑἱπὶ ἰπίοταί, δα δοααϊθβοθῦ ἴῃ δα ρμδῦϊοα ΠοΟΙΟΠ8 

γΟΥΡΙ ἔμνασεν οὑπη δοοιθαῖϊνο τοὶ δοηβίγποι (δ. οοπίοτυ Ἐπ. Αἰς, 878.) 

τ ΤΠ ΘΙΠΟΥ τη. ΥΘΠΟΥΑΥ, Τ,ΔΥ8. Ῥδίθυ πὶ Κ οατὴ Τ1,η. Ῥρ. ϑ. ϑὅω. Βῦ, ΒΑ. (οἱ 

Β0Β.1); --- δαῤ ἔμν. ἑστίαν στέφανον τρ. βαλὼν ρῖὸ ἔμν. ἑστίαν στεφάνου τρί- 
τον ἤδη βεβλημένου .. Δἀτηοηυῖς ΤΠΘΡᾶπμοΒ τα 6 ἰατα ταρουίαΐαθ υἱοίουϊδθ “' 

αἸούατη. θ5856. ῬαίαὈϊῦ (απᾶθ ταθὰ ΟἹ ογαῦ οΟρίηϊο) ; ---ο πἰδὶ ἀθ βϑηίθηία [)η. 
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Στρ. β. 
; ᾿ Α ΕἸ { 

τὸν δὴ φονευομένου πατρὸς ᾿Αρσινόα Κλυταιμνήστρας 55 
»" « “ 5 ͵ ᾿ » ,ὔ 

αιειρῶν ὕπο κρωτερῶν ἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενϑέος, 
4. ἢ 7, “ Ι͂ 

ὁπότε Δαρδανίδα κόραν Πριάμου 
20 Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν ᾿Αγαμεμνονίᾳ 30 

» ͵ ,ὔ 3 ι " 
ψυχιξ πορευσ᾽ ᾿Αὐχιέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὐσκιον 

᾽Ἄντ. β΄. 
Α “ “ Ι 2.8 ιτϑλλα (ὦ 3. νηλήῆς γυνώα. πότερον νιν ἀρ᾽ ᾿Ιφιγένει᾿ ἐπ᾿ Εὐρίπῳ 35 

" “ ͵ “ “ 

σφωχ,ϑεῖσα τῆλε πάτρας ἔχνισεν βαρυπάλαμον ὄρσαι 
αιόλον ; 

εἰ ΒΔ. ἑστιᾶν... πατρῳᾶν ΒΟ. ρβογῖξ τηθοῦπι, βαρ αἸΘἢ8 τοὺς πάροντας, ΔτΩδΪ- 

συϊαίομπηαπθ δοορηΐαϊ πὶ οἰ Ποῖο8 ἸΠ ΡΥ ίο8. [6 [6}}1886 βίαια θηβ, ΟἿ, Βα. 1, 148, 

Ῥοίοβί νοὶ βὶς πατρῳᾶν ἃὖ ἑστιᾶν ἸΟΠρΊι5 Τοποΐιμ Ὑἱάοτῖ ; ἀπδο Ὑἱταρ γδο 

(ΗΠ θυτμδηη1) πὸπ οδαϊξδ ἴῃ δἰζογαση, απᾶπὶ τη ο ῬΙΌΡΟϑβαϊΐ, ὙΘΥθΟστ πὶ ΘΟΙΒίΓα- 

οἴοποιῃ. [} ἸκΆλο ΒΗ 

11] τοῦ πατρὸς Βο; -- πατρὸς (ϑῖπο τοῦ) Β. ες. [18 χερὼν πῃ 68 
τη88. (α χερᾶν) ΑἹ. Βο." --- χειρὼν δι." [{9Ὸ ὕπο Ὀ6ΊΙνοα' Βὺ,» -- ὑπὸ 

το}. {{κρατ. ΘΙΓΡΊΟΒΙΙ τθθο. ΑἹ. ΒουἙ --- καρτ. ΒΕΕΥ͂ΧΖ -- κρτ. 6 ἢ} 
-ερὰν ΒΗΟΙΥ͂ τοοο. ΑἹ. Βο." (ερὰν Α1.) --- εοὖν ΕΕΌΒΌΧΖ {{ ἐχ] καὶ 
Ηι. ὁχ ὅ0Ὰ., 564 50ῃ. ποὴ δᾶ γούθαιη μᾶθο χρυ [[0ΟῷᾷΧ10 -νίδαν 1491 []} 
χούραν Ὁ [|| 20 κασάνδραν ΒΡΟΥ͂ΧΖ, ΑΙ. Ορ. Βκι. (Θατι βοῃ. ΒΟΤΙ Βο.) --- 
κάσανδρα Ἡ, --- κασάνδρα ἢο. -- κασσάνδρα ΠῈ --- κασσάνδραν ΕΘΠΙΙα' δ΄ 
Μτι.Ὲ (γᾶς Βῦ.) --- οἰκτρότατα Ηπι.8 (Θχίβπιδὴβ π. ΡΥ. β᾽οββαίουὶ ἀοθοτῖ, 

αὐ μῸ5 ἄθ νοοθ Ποσειδὰν Ο, 1, 20 5ιβρίοδ βαπιὰβ δᾶ Ὁ. 1, 118 ὀχ). Υἱᾶθ 
Μεῖν. [{{ σὺν οι. ΥΧΖΑε Βρ.32 (,, 46 πιῖϊβὶῦ δ Αρδιηθιηποποῃ ") --- σὺν 
μαροηῦ [Β]ΠΕΕΘΙΡΊΘΙΕ] ΖΡ [6] 2|α«΄ δ ΑΙ. Ηο.Ἐ (οατα 850}.). Ὑιᾶς Μοίν. 

|| 21 πόρευσ᾽ ΒΕΔ.) Ζυα' β΄ ἃ Βῦ." --- πόρευσεν ΠΟΤΡΟΕΓΙ͂ --- πόρισεν 1 --- 
πόρευ᾽ ἘΡΟΕΎΓΧ]ΖΑ[6]7Χ. ΑΙ. Ηο.Ἐ (οαπι ὅοι. ἔπεμπε). Αογίδβειμι βοῆβα Ῥ]α8- 
φαδτηρογίθοι ργδοίοτο. 22 γυνὴ Ε' [νιν οπιπθβ [| ἀρ᾽ [Β]Π}1α΄δἼ Βο." 
--- ἀρ ΧΖΡ ΑΙ. --- ἀρ ΘΕΕΊΟΘΥ --- 86ι. [Β] Βο. ἄρα πδὶ Ὁ ἄρα {{ -νει᾿ 
1[«Ἴ ΑΙ. ὅδ. Οχ.Ἐ --- νειὰ [Β] ῬΕΕΦΟΌΥΣΧΖ Βο,Ἐ --- νεῖ (νεια 3) ́  238 ἔκ- 

νισεν 6 α'β' ὃ ΑΙ. Ηπι. Βύ.Ἐ --- ἔχνισε γοῖί, οὐ Κὶ Εο,Ἐ [| ὄρσαι) ὦρσε Ρρ" 

Β || χόλον ΒΡΕΕΟΙΡΕΊΟ ΖΩΩΣ δ΄ ΑἹ. Εο.Ἐ Ρνν. Ηγ. Βε." --- λόχον Υ͂ 

ΧυΖφῳ Οχ. ΟΥ̓ λέχον οχ Υ πιαῖο Ἰθοῖο, πᾶπὶ Υ λόχον παροὺ ῬϑΆ]]ο πορὶο- 
ξαπῆαρ, βουρίαπι), ἤβααμο, αἴ ΡΑΒΒ1Πὶ ἰλοϊπηί, γἱἀθηύαν τηϊβοοῦο 0 Ἡ.: 

ὥστε τὴν ὀργὴν ταύτην ἔχουσαν, βαρύτατον τὸ ἐπιχείρημα ἄρασϑαι κτλ. 
Ζεὶ ἐργάσασϑαι (Δ ὄρσαι). Εἰ. λόχον οἰϊία8 τϑραάϊαύαμι, 
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ἢ ἑτέρῳ λέχμεὶ δαμαζομέναν 

25 ἔννυχ οι πάρωγον κοῖται; τὸ δὴ νξαις ἀλόχρις 49 

ἔχϑιστον ἀμβλάκιον καλύψαι τ᾽ ἀμάώχιανον 

3 3 ͵ 

ἀλλοτρίαισι γλώσσαις" Επ. β. 

καχολόγοι δὲ πολῖται. 
᾽ ΕΥ 5» ͵ 

ἰσίχιει τε γὰρ ὄλβος οὐ μείονω φϑονον᾽ 45 
ε Μ 30 ὃ δὲ χωμηλὰ πνέων ἄφαντον βρέμει. 

! Α Εν ω τι ἴδ 
σϑῶνεν μὲν οὗτος ἡρως ᾿Ατρείδως 
- “ -“" ΣΉΜ. ! 

κῶν “ρονῳ κλυταῶις ἐν ᾿Αμύκλαις, 

24 λέχεϊ δαμαζ. αἼβ1 1. 6. Τιῖο!, (Ηγ.) Ηπι. Βδ.Ἐ --- λέχει δαμαζ. Β 

ἘῈ Ηἰ. --- λέχει δαμαλιζ. ΘΑΙΓΠΠΡΟΒΌΥΓΥ ΧΥΊΖΙΟ]7 ΑΙ. Πο.Ἐ --- τινε δα- 

μαλιζ. ὅτη. --- λέχρι δαμαλιζ. οοηϊ. Βρ.35. ΟΥ̓, Βἰπλι!οτα ρου πα δ οπθῖη γοῦθο- 

γὰα οορπαίογαμι Ρ, Υ, 118. [0 -ομένη Β, [| 25 ἔννυχοι ὈΒΕΟΠΤΡΕΙΟΥ 
Ὑ ὙΧΙΥΊΖΙΟΣ 71α΄ βΊ ΑἹ. Ηο." Ηϊα, Βῦ.» --- ἔννυχον ΥῪ -- ἐννύχιοι Β 
ὅτ." --- ἐννύχια Ηπ.52 [{ πάραγον (παράγον ΧΖΩ͂ υἈ1.- ἘΌ5Ε πάραγον Τ6]]. 

τη885. ΗΥ. 3) ΟἸΏΠΒ8, ὀχδεμίο ὅτι, αἱ ἀπάγον οογγοχίς [{ κοῖται; τὸ δὴ] κοι- 

μήμαϑ᾽ ὃ Ηπι.8 [| τὸ δὲ Ϊν. 1 Ῥι. Βε. Ηγ. ((ἄρτι οχ ΨΥ γΘίδυθαυ,, απ08 
πο ΥἹΑΙ) -- τόδε, α'β' Τιῖο].) -- τὸ, τι (δ, τι) ὅτὰ: -- τὸ (ογηϊβϑὰ ραγιου]ὰ) 

Βο.2 --- τὸ δὴ (τὸ, δὴ) ΒΕ ΕΟΤΔ[Ρ ΘΕ. ΥΧ.ΖΙ[ο]7 ΑΙ. Βο: Ἐ Οχ. (89. 
οἱ 6}. αἱ ὅπερ). Πδιποῖο οοχπταθηΐο ΤΥΟΙπἴαπο (Ῥ αν, Π0) βουἶρϑὶ τὸ δὴ αποᾶ οὐ 

ΟΡ απ ἰθϑύϊπτη ἤδοπι παροὺ οὐ δα βθῃίθη αγιση. ΠΟΧασ ΟρὔτηΘ ααδαᾶγαί, 

γιὰθ Μοίγ. [[Ἀἀ20 ἔχϑ'. πιβ5. ΑἹ. Βο." (ἀχϑ, 136) --- αἴσχ. Ηοκ. (86μ. α 
αἰσχρότατον τὶ ἐχϑρότατον Β ο. οὐ 1) αἰχρότατον) [{ ἀμβλ. ΒΈ 25}. ὅ'γγ, 
- ἀμπλ. ῬΈ ΡΟ ΡΟΟΙΓΡΊΘΕΌΥ͂ εἰς. Οἵ, δὰ 0. ὙΠ, 26, [| ἀμβλάκιον] ἀμ- 
πλακιᾶν ΗςΚ, --- ἀμπλακίαν Ηι. [| ἀμήχ. ΡΩΝ ΑΙ. Βο." --- ἀμάχ. ΒΕ. 

ΕΟΙΟΥΧΖ 7[α«Ἴ Β6. Ηγ.Ὲ {|| 21 - τρίαισι] - τρίαις ΥΧΖ --- τρίαισιν (Ηγ.) 
Ηπι.; --- τρίαις ἐν Ηί. Νοη οριϑ8. Ῥαάνατῃ ἀαῖϊνο ΡΤ ὅθι. [28 δὲ] 
τὲ Ὁ πολίται ῬΕΌΧΖ [| 29 ἴσχει γὰρ Ε,, -- κἴσχει μέγας τηᾶ]6 ΗΙ, 
- ἴσχει τε γὰρ γ6}1. (οὐ Ε). Ῥορινιιβ μέγας 6Χ οοιηραγαῖϊγο, ααἱ οθϊθοίο 

ἀἀάϊτα8. δῦ, δὰ βιθιθούαμι βαραααϊταν, ρα}10 ΔΠΠογ ἀπδτὰ Ὁ. 1, 104 «ἃ ἴδριν 

ΟΧ ἰπβθα θη! κυριώτερον βαρρΙοίαν μᾶλλον, Ὑ᾽άΘ ποίαχι 1. 1. [] ὄλβου μεῖον 

φϑόνον. 93. [030 ἄφαντον [Β]ΕΕΟΤΙΥ͂ ΧΖ τορος. ΑΙ. Ηο." -- ἄφατον ΡΩΒ 9 
Π (Β' λον) --- ἄφαντος ἢ [| βρέμει] βρυμει 1 --- βρύει Ηΐ. πια]6. Ἐρταορίθ 
Ῥοοίαᾳ Παπλ Πα οὖ γυ]ραγία ἰηρθηΐα ἴῃ ΟΟΟΌΪΟ τη πα 558 16. ἀἰοῖθ, [1 3] ϑάνεν 

[«Ἴ Ῥπ. Ηγ. Βε.Ἐ -- ϑάνε νοι, [6177 ΑΙ. Βο:Ἐ [{| ἀτρεΐδας γόος. ΑἹ. ὅτη. 
Οχ." --- ἀτρείδας οἴηηθ5 νοίύ, ἢο,Ἐ [|| 832. ἵχων ΟἹ (οαπα ὅ6ῃ. α ααοᾶ οπι. 

οβὲ 'π Β Πο.) Βῦ." -- ἧ ἥκων [α'β΄ (Τιῖο].) οαπὶ οι. Τ -- ἑκὼν ΒΗΕΕΡΟ 
ΒΥΓΧΊΖΙΟ],7, ΑΙ. Βο.Ἐ || κλυταῖς ΕἸΡΕΠΊΟΓΥ ΧΊΖ [τοος.] ΑΙ. Βο.Ἐ --- κλει- 
ταῖς ΒΌΒΟΙ ἔϊ. τροίθ: οἵ, νβ. 48 [| ἐν οἵω. ΧΖϑε --- ποὴ οἵη. 1Ὲ}]. (οὐ Ζ) 

ἷ 
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͵ 

Σ Τρ. Ύ. 
͵ 5 ΔΑ͂Ι “ 5 3 95 ε 

μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶ ἀμφ᾽ ᾿Ἑλένᾳ πυρωϑέντων 5. 
ἤ » , ε ’ ε ϑιὺῦ , , 

Τρώων ἔλυσε δομους ἁββρρότωτος. ὃ δ᾽ ἄρα γέροντα, ξένον 
͵ 5 “ 

35. Στρόφιον ἐξίκετο νέα κεφαλῷ, ; 
Παρνασοῦ πόδα ναίοντ᾽ " ἀλλὰ χρονίῳ σὺν ἼΑρει 55 
πέφνεν τε ματέρω ϑῆκέ τ᾽ Αἰγισϑὸον ἐν φοναῖς. 

- ᾽Αντ. γ΄. 
3 3 κᾺ ψυΝ ἜΑ ἃ Ἢ ῥ᾽, ὦ φίλοι, κατ᾽ ἀμευσίπορον τρίοδον ἐδινήϑην, 

33 τ᾽] δ᾽ ΗἰΙ. --- ὅ6. ραγ. καί, Νοχαβ ῖο εβέ:,, 8 ααϊάθπι (μὲν [οὖν]) 
ΘΓ Αρδιηθηη0 οὐπὶ Οαββαπᾶγα, θα ἢ] (αὖ τηοᾶο αἰχὶ [γ8. 11]) ῥΡϑυὶ- 

οαϊαπι οναβιξΚ [ὥλεσε ΟΥ̓ΧΖ --- ὄλεσσε τΕ}]. (α΄ οἴπὶ 6]. διὰ τὸ μέτρον) 
|| ἑλέναν Ὁ --- ἐλένῃ Β --- ἑλάνα Υ͂, --- ἑλένα(α) ΒΙΘΕΕ εἰς. {|Α334 ἔλυσσε ς 
ΑΙ. Οχ. --- ἔσυλε ὅπι. [| ἁβρότητος Ὁ --- τατος τΕ}]. (Οπϊπηρο ἔλυσε οαπη 

ἅβρ. 1. 6. ἔπαυσε οὑπὶ ὅ0ῃ. 5.. ΗΒ. [ὁ δ᾽ (ὅδ᾽) ΒΕΕΌΟΙΧυ' ΑΙ. Βο.Ἐ -- 
ὁ δ᾽ [0Υ]Ζ Μτι.Ὲ [{{ γέροντα ξένον [6] 7 β' ΑἹ. ὅ:.Ἐ (ἄοτῃ ὁχ ὙΥ͂ τϑίογ- 
ἕατ; ΑἹ, ξένων) --- ξένον γέροντα ΒΩΕΕΟΠΠΟΒΌΥ.Χ ΓΥ]Ζ Βο.Ἐ {{ 85 νέᾳ(α) 
χεφαλᾷ(δ) τπι58. Α1. Βο:Ἐ --- νέα κεφαλά, (Ηγ.) ἀν. Βὺ.3Ἐ --- βοῖι, οἱ οἱ. 

(νέος ὧν ἔτι οἱ ἔτι νεώτερος ὧν) δὰξ ποιηϊπαϊναπι Ἰοσογαηΐ δὰΐ ἀδάναμι (., ἴὰ- 

ΥΘΏΪΠΙ οαρίτο Κ 51.) οἰγουτηβουθαπί, ααΐ τηαρὶβ ροθίϊοιβ οί, [| 30 παρνασοὺ 
ΒΗΕΕΌΥ ΧΖηκ' ΑἹ. Βὸ.Ἐ (οατα ὅθι, ΒΓ Βο.) --- παρνασσοὺ ΟἸΡΘᾺΕ Βο.ἕ 
(οαπι ὅο ἢ, 6); οἵ, δα Ο. ΙΧ, 48 -- Δελφὸν ὑπὸ Ηπι.8 [{{| ἀλλὰ χρονίῳ Ζ»Ὁ- 

α'β' (Τυῖο1.) Βῦ. Ηπι.3 -- ἀλλὰ χρόνι Β. (ᾳφιοᾶ νἱάοίαν 6586 χρόνῳ) -- 
ἀλλὰ χρόνῳ(ω) ΘΕῸ ΠΡΟΕΤΙΥ ΥΧΥ Ζες Βο: ἘΉμι.: Β6.3 Ηξ, --- ἀλλα γε 
χρόνῳ(ω) [6]1}} Αἴ. δ. Ἐ (Μοβομ.). ογαπι νἱᾶϊε Τιῖοὶ.; γ6] ΟΡ υβ. 82. αἰβρι! σοὶ 

χρόνῳ Ἰτογδίπῃ. ϑὅ.ῃ. ἀλλὰ χρόνῳ ποτὲ ἡβήσας.... τῷ ξίφει ἀνεῖλε ποὺ δὰ 

γογθατὰ ἑθχίπμη βοαπίταγ, Ὑιᾶς Μοίγ. [| 31 πέφνεν τε [6] ΑΔ]. ὅπι. (ΜοβοἘ.) 

-- ἔπεφνέ τε ΥΥΥΧΥΖ -- ἔπεφνε (βἰπο τεὺ ΒΗΕΒΕΟΙ ΠΉ ΡΘΕ Ὁ Βο.Ἐ Βε. 
-- ἔχπεφνε α΄ β' (οὰπι οἱ. Τυῖο], οὕτω διὰ τὸ μέτρον) μρᾶ ΟΧΖ --- μητέρα 

Ρ[6],7 Ηο.Ἐ --- ματέρα ΒΗΕΕῸΟΘΙΥ[αΊ ΑΙ. Ηγ. Βε. {{ αἴγιστον Ῥ Ἀο. Ορ. 
|| 38 7 ῥ᾽ ΒΟΥ Βο;} Βὺ.Ἐ --- ἄρ᾽ Ἐ,, --- ἦ ̓ ρ᾽ Ζ -- ἤρ᾽ ΘΕΕΡΟΒ ὉΣ 
α΄β' ΑΙ. Βο.Ἐ (ς. εἰ. Ὑτῖοὶ. ἄρα) -- ἢ ῥ᾽ ΒΘ ΙΥ,Χ. Βο;9 ΟΡ. ὅ8πι.Ἐ Βρ.3 
Ηει. Ηὰ. (Ηΐ. βϑαχθηΐθ βίσπο ἱπέθυγορϑίοη!β.) --- 56}.1 ἱπ Β Βο. ἄρα, αυδὶ 

Βῦ. ἀραϊε ἄρα; ὅ.ἢ.3 ναὶ δὴ. ΟΥ, ΡΟ ΙΧ, 81 {{ φίλη Ἐι. 9) ΕἜῬΗ, --- φίλοι 
[Β.ΠἸΕΡΟ ΕἼ ΟἹ εἴθ. [|{| ἀμευσίπορον τρίοδον ΒΕ ΕΟ ΠΗΙΡΟΕΟΌΥΓΥΊΧ.ΥΠΖ 
[41 ΑΙ. Βο: Ἐ Βᾳ.3 (1. 6. νϑῦῦ, οὖ Μοβοθῆ.) οὔπὰ ὅθ, Ὑοὐ.138 (1 Β Πο. 

ἀμασίπ. φῬαβϑῖπι) οὐ ὀὰπι Ἐπί. ΡΥ, 8 21 Ρ. 10 -- ἀμευσίπορον τρίοδον γ᾽ αἱ 
β' (Ττῖς1.) ΜΙ.: --- ἀμευσιπόρου τριόδου ΜΙ.3 --- ἀμευσιπόρους (οζ) τριόδους 
Ημ.384 Αν', ὅν. Ηι. --- κατ᾽ ἀμευσίπορον τριόδων οοπὶ Β5.32 Ομ δινεῖσϑαι 

χατά τι βδορίαβ ἱηνρηίϊδίιν (οι. Οα, ε, 158 οὐ 1]. ρ, 680 τϑοῖθ Ἰδπάδηΐαν Δ Ὁ 
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ΕῚ Α , ολ ᾿ ,ὔ δ 7 “] “ὔ , ᾿ 

ὀρῶν κέλευσον ἰων τὸ πριν" ἡ μὲ τις ἄνεμος ἐξω πλοου 6ο 
᾽ ε φ τ. ἢ 3 7 

40 ἐβοωλεν. ὡς οτ΄ ὥκαώτον εἰνωλίων. 
κων ἤπια Χ δ᾿ “ ; ,ὔ 

Μοῖσα, τὸ δ᾽ ἐτεὸν εἰ μισθῷ παρεχεμεν συνέϑευ 
« » τὶ Ἵὕ 7] 

φωνὰν ὑπάργυρον, ὥλλοτ ὡλλᾷ τοαρώσσεμεν ός 

ὃ ; ΚΕ ΞΘ Ι 
ἢ πατρὶ Πυϑονίκῳ ἘΣ. κἐ: 

Αν.) οἵ ᾽να 5. τρίοδοι (οἴ, ΗοΒγΟΝ. ἀρυᾶ Βῦ. οὐ (Πα. ἢ. ἴῃ Οογ, 116 
ἂρυᾶ Α΄ν.), σοπϊθοῦιτα ΗἩθυτηδηπίαπα γαϊάθ αὐυϊαθῦ. θαπου ὑϑυηθη {γα ΠΠ]ΠΟΠ Θ ΤῈ 

οατὰ ὅιη. οὖ Βρ.2 δὰ Ρ. ΠΙ,6. --- ἀθῃϊναβ , ΡΘΥ Πἰπραδθ Ἰθρθ8. ΠῸΠ Υἱᾶο- 

[τ ἔουυὶ ροββο  (Ηπη.4). Νοη Ἰοριθαῦ σϑηϊναβ ἀρ ΡΙπάδγαπι οατη κατά 

οοηϑοοίαὐι5. πἰβὶ Ὁ. Π, 59, δὶ βι0 Ιοθὺ ροβίίιβ οβϑῦ. {{| ἐδινηήϑην Β --- ἐδι- 

νάϑην Υ6}1. οἴαπο8 (ἐδνάϑην 1; ἐδυνάϑην ΒΒ) 

39 ὀρϑὰν] ϑοὰν Ε, [| τὸ πρὶν [Β]ΠἘ461Ζ ΑΙ. Ηο." --- τοπρὶν ἘΕΡΟα 
ΟΥ̓Χ, Βὺ.Ἐ {{{ 7 10 Βι.. -- ἡ Ρ --- ἡ ΒΡ οἴο. οαπα ὅ9ἢ. [{ωΩμέν ἘῚ 
ἘΡΩΔΉ, --- μέ ΒΗΘ.ΙΘ»Ρς οἷο. οὐπὶ ὅθῃ)., [040 ἔβαλλεν Ὁ [|| εἰναλίαν 

Ζ"».[6]7..΄ [τ τ ΑἹ. ὅὼ. Οχ. Ἐ --- ἐναλίαν γοίξ, τα88. Βο. ΟἿ, δᾶ Ρ. 11, 19 
4] τὸ δὲ τεὸν, [6]7} ΔΙ. Βο." δ. Οχ. ἀπᾶθ οογγθοῖο ΜΟβΟΠΟρΡαΙ πθῖαπθ 
τοοθρία οϑὺ - - τὸ δὴ τεὸν Ρν. Βα. (Ηγ.) --- τό δ᾽ (τὸ δ᾽) ἐτεὸν ΒΗΕΕῸΙ 
ΠΡΌ ΘΒ ΠΥ ΧΥ ΖαΊβ' 9] ὅι. Ρο. Βα. οὔπὰ ὅθ. οὐ ρὶ]. Τυῖοὶ. ἀληϑὼς; 

ἴῃ α΄ οἰΐατη οἱ. ἀντὶ μιᾶς. ΗΙ τὸ ἐτεὸν Δάνονθ Ιου δοοθρογαπῦ (ἔογο οὐτὴ 85. 
.». Θυοα 81 γον) αὖ ν8. 44 τό γε νῦν, Δ τπηοᾶτππη Ηοπιουϊοὶ εἰ ἐτεόν, οὗ τα- 

ρασσέμεν ρῖῸ τάρασσε ,,λείπει τὸ ὀφείλεις“, Οπο5. διιοίοτο8. βοοαῦαβ Β.11Πη. 

|| συνέϑευ παρέχειν γοὐδ, τη85. οὐ Μοβοι. ΑἹ. Βο.Ἐ Βά. Οχ, Ηγ. Βς.2 (Βά. 
παρέχεν) --- συνέϑευ εὖ, παρέχειν α'β' (Ἰτ|6].) --- παρεχέμεν συνέϑευ (Ηπι.1) 

Ηπι.8 Κγ. τοοίθ --- γε συνέϑευ παρέχειν ὅϊη. ΒΘ, ΜΙ. Αν. Ηπα. 38. (ποη τμδ]θο; 
οἵ, Ηοπηθυΐουμη εἰ ἐτεόν γε) - (οὐ μ.) τὺ συνέϑευ π. ΡΥ. -- (εἰ δὴ μ.) σύν- 

ϑευ π. Ηη.: -- (μισϑοῖ)σι συνέϑευ π. ΒΕ}. --- συνετίϑευ π. Βῦ.Ἐ ἢοη γϑοίο; 

ΠΆΠῚ ΙΟΠΡΘ ῬΡΉΒΗΝ δουβῦιβ ; οὐδ Κ0Β, 1. εἰ συνέϑου καὶ μισϑὸν ἔλαβες οὐ 

Θ0ῃ.3 εἰ... ὑπέσχου. Ψίά6 Μείν. [} 42 ὑπ᾽ ἄργ. ΕἾΤΟ ΑἹ. --- ἐπάργ. οοπί. 
8γ. {{᾿άλλᾳ ταρασσέμεν (Ηγ.) Βό. Ηπι.2Ἐ --- ἀλλοτ᾽ ἀλλ᾽ αὖ ταρ. ϑιη. --- 

ἄλλοτ᾽ ἄλλαν ταρ. Ηδι. --- ἀλλοτ᾽ ἄλλα | ταρ. Ηπι.; --- ἀλλοτ᾽ ἀλλῳ ταρ. 

ΒιΙ. --- ἀλλ᾽ ἄλλα χρὴ ταρ. Ῥν. τπᾶ]6 --- ἀλλ᾽ ἄλλοτε ταρ. 6. --- (ογηἶδβδο 
ἄλλοτ᾽) ἄλλα γε χρὴ ταρ. α΄ β' (Τυῖς].) -- ἀλλοτ᾽ ἀλλᾷ χρὴ ταρ. α -- ἀλ- 
λοτ᾽ ἀλλα χρὴ ταρ. ΥὙ6]1. γοίύ. οὐ Μοβοῃ. ΑἹ. Βο. Οχ. Ηγ. Ἐθοίβ ρυϊμηπϑ 

ὅτη. Ρουβϑροχίῦ, χρὴ (6 91]. ἴῃ ογαϊποια ἀο᾽α ρβι1) ἀρ] μι ἀαηη 6588, πθο ἃ οΧχ 

50}. Ἰθοίαπι 6886. ἀρραγοῦ (Υἱ46 βαρυδ). 868,1 ἀλλῃ (Τ᾿ ἀλλου); 56}.2 ἄλλα. 
Αροάοβίβ ἃ0 ἀλλοτ᾽ ἄλλᾳ ἱποὶρίε, Βῦ.12 ΤῊ. φ. ὑπ. οὕτῃ ταρασσ. οοπίπη- 
δαηῦ; 508 φ. ὑπ, οπὶ παρεχ. οοηπἰπηρίταν ἰπ 56}, οὐ ἴθ ΒΟΖζα' ΑἹ. Βο.Ἐ 
Ηπι. Ὠϊ. [|| 483 πυϑον. α'β΄ (Τιῖο].) ῬῈτ. Β6. Βίῃ. Ηϊη.2 Βὺ." --- ἀϑλον. 
σὴ, -- πυϑίον, γοίί, οὐ Μοβοθῆῃ. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. Βγ. Ηπ.: ΜΙ. --- ἄθ Ῥ ἢ. π, 

|| --νίκῳ ΒΙα’β' ΑΙ. Μι.Ὲ Βύ.Ἐ Ηϊ.23 -- νίκω ΕΒΌΘ: ὈΥ̓ΓΧ]Ζ[Φ] Βο. 
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“ δὰ 7, 
Το Ὑε νυν ἡ Θρασυδαίῳ" 

"“" ͵ ’ 5» 

45 τῶν εὐφροσύνα τε καὶ δοξ᾽ ἐπιφλέγει. 
ι 5, ὦ γὰς , 

τῶ μὲν ἐν ἀρμῶσι καλλίνικοι πάλαι 7ο 
ποτ “ 

᾿Ολυμπίᾳ ἀγώνων πολυφάτων 
ΝΜ 3 “ὦν 

ἐσχον ϑοὼὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις" 
͵ 

Στρ. ὃ. 
»" ; 5» ͵ Ι Μ 

Πυϑοῖ τε γυμνὸν ἐπὶ στάδιον καταβάντες ἤλεγξαν 
ε ΠΥ ι ἤ ; 5 ν 

50 Ἑλλανίιδὼ στρατιὰν ὠκύτατι. ϑεῦϑεν ἐραίμων χωλῶν, 75 
Α ! 3 ε 

δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ. 
» ᾿ ᾿ , ε Α 

τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσχων τὰ μέσα μαωκροτέρῳ 
Υ , , φν 
ὄλβῳ τεϑαλότα, μέμφομ᾽ αἷσαν τυραννίδων" δὃο 

51. Ημ).: -- νίχκου 9.5, οὰπὶ 5.}..3 (τῷ πατρὶ τοὺ πυϑιονίκου) --- νίκων Ὁ 
-- ἄς Ὀ π.η. -- ὅ08.1 ἀπηρίριο (περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ πυϑιονίκου) [] 
Ροβί ταρ. ρθη αἰβίέ. ΒΕῚΥ ΑἹ. Ὁχ. ΗΥ. --- οομητηδίο Κὶ Ηο,Ἐ -- ποὺ αἶδί, ΠΕ 
ΟΥΖ α’ Βε. Ηπι. ΒὺΣ 

44 τὸ γέ νυν ὅῃῃ. Οχ. --- τὸ γε νὺν πι88. ΑἹ]. Βο.» 45 δόξα ΒΕΕῪ 

ΧΖ {{46 τὰ μὲν ἐν Ζρεα’ (ΤΥ101.) ὅπι. Ηγ. Βε.Ἐ --- τὰ μὲν γὰρ Βὶ οὕτῃ 
50}. --ο τὰ μὲν (ομ;. ἐν) ΒΙΘΕΕῸΡΟ.Ὁ.Υ.Χ.Ζ6.[6]} ΑΙ. Βο: Ἐ Οχ. -- ϑα- 
μάκις Αγ. --- τὰ μὲν ἀρ ὃ [[| ἄρματα Υ͂, [{ 4 ὀλυμπίαν Βὺ." --- ὀλυμ- 

πίας ὅπ. ΚΥ. --- ὀλυμπίᾳ γ᾽ Αν΄. --- ὀλυμπίᾳ (βἰπθ τ᾿ Ῥπ.) Β6. τϑοίθ; οἵ, 
δα Ο. ΧΙ], 84 (ϑοῃ.1 ὧὐ νἱάῤίαν ἐν ὀλυμπίᾳ) --- ὀλυμπία τε Ζ --- ὀλυμπίᾳ(α) 
τ᾿ τ0}}. -- Εχ ὅ86}.3 ἔσχον ὀλυμπιακὰς νίκας ἈΪΏΪ ροίοδυ οοἸρὶ [| πολύ- 
φατον Βὶ Επὶν] ΕΣ ΕΑ Βαο - - παλυφάτω Ὁ, -- πολυφάτων ΒΕ ΠΕ ΕΡΟ(.] 
[Ρ]ΘΕΡΟΌΥ [Χ]Ζ τορος. ΑἹ. ᾿ο. ἢ (θαμπι ὅθι. οὐ 51.) [0 48 ἔσχον πι88. ΑἹ. 
Βο.Ἐ Ηπι. Βῦ." -- ἔχον Ηγ.3 [{|ϑὃοαῖς Ηἰ. (4.) --- ϑοὰν γο}}. (ουχ 50}.) 
1. 49 τε (τὲ ΒΟαῚ] δὲ Ρν. Β6. Ηΐ. 2- ϑὅ.}.1 καὶ τῇ πυϑοῖ δὲ; β50.3 (ᾳιδο 

πλΐπιιβ ἀοοιγαῖα οϑὲ ῬΑΥΑΡ ΓΑ 518) δὲ γυμνὸν ΒΗΒΕΘΙΥΧΖοηαβΊ ΑΙ. Οχ. 
Ηπ. (ς0}}. 1. 1, 28) Βῦ.Ἐ (οαπὶ 850 },}) --- γυμνοὸ ΡΘΕ Βο." Ηγ. Βε.Ἐ |} 
405. ἤλεγξαν γ᾽ α'β' (Τιο1.) --- 5'πο γ᾽ νεῖζ. Μοβοῖ. ΑἹ. Βο." (ἔλεγξαν 

» 

9; ἴῃ Υ ἡἥλεγξαν οπηΐββιιτη 6β) [ὃϑ 850 ἀραίμαν φ" (Μοολι) --- ἠρέ ΚΕ, --- 
ἐραίμαν το}]. (ς. 5.8.) {{|5] ἐν ἁλία ΧΖες .-.-- ἐν εὐδικίᾳ ΗοΚ. --- ἐν ἁλι- 
χίᾳ(α) τοὶ]. (ἀλ. ΟΥ̓́, --- ἡλ. Ζ1) οὰπὶ ὅθι. [||052 ἀνὰ νοῖξ, ΤΥ]. (ὁ. οἱ. 
ἀντὶ μιᾶς) ΔΛ]. Βο:Ἐ ΑΝ, Ηπι.8 Βα.13 -- ἂν ςΓ (Μοβοι.) Ημπι.13 -- ἂμ 

(Ηπι.13) Βὺ.Ἐ ὙΙάο Μοῖυ, [0 τὰ οπι. Βρ.3 Υἱάρ Μοίγ. [{| μακροτέρῳ (οπι: 

σὺν) ϑὅιι. Ἦν. Βε.Ἐ πεοὰ μαχροτάτῳ (οι. σὺν) Η 3α΄β' (Τιῖο!, ο. 5]. πολλῷ) 

-- μαχροτέρῳ σὺν ΒΥ ΧΥ 7 Ζ|6]}} ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. --- μακροτάτῳ σὺν ΘΕ ΜΕ 

ἘΘΙΡΟΗ ΤΠ (ἰἄοα οχ ΥΥ͂ τοΐουίαυ) --- μάσσονι σὺν Βρ.32 --α 56}. ἐπὶ 
“ ͵ ͵ 

πλεῖστον χρόνον Θαλλοντα 
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ἘΡΥ. δ΄. 

ξυναῖσι δ᾽ ἄμφ᾽ ἀρεταῖς τέταμαι" φϑονεροὶ δ᾽ ἀμύνονται 
55 ἄτα, εἴ τις ἄκρον ἑλὼν ἡσυχιᾷ τε νεμόμενος αἰνὰν ὕββῥιν 85 

54 ξυναῖσι δ᾽ ΒΗ[ΓΕΕΘΊΙΠΓΡΊΟΙΥ.,Χ, α΄ β΄ Βο.Ἐ (οαπὶ ὅθ, Β Βο. περὶ 
ταῖς κοιναῖς δὲ καὶ συμμέτροις) --- ξυναῖσι (οπι. δ᾽) ΥὟΝ --- ξυναῖσιν (οπι. 
δ᾽ ΗΧΖῳ, ΑΙ. ο; Βα. (οαπὶ ὅοῃ. [6 70 οὐ ἀρυᾷ Βῦ.) ποη πα] [{ 5454. ἀμύ- 
νονται ἀτα ΟΕ, Βο." --- ἰἅ. (564 ἀτᾳ) Μι. Βὺ.Ἐ (1.ἘΠι ἸηναἹ ϑαὼ Ἰρβουθτα 

πόχῶ Ῥαπίπηξαγ ““; ΒΟ, ἰηγ αὶ. οοογοθηΐαν ἀδτηηο “) --- [ἰα, (56 ται) Ηιη.8 

Βρ.1 ὅ'νυ. (ς, Ἰαγιάαθ ἀὐοθηΐαν ποχδρ “) -- ἰ4, (568 ἀτ᾽) ΔΈ. -- ἀμύνοντα ἄτα 

Ρ -- ἀμύνοντ᾽ ἀτα ΒΗ ΕΕΟΙΠΙΟΥΓΥΊΧΓΙΥ]ΖΙ ΟΕ] ΑΊΡΊ ΑΙ. Βο; (Β, οἰβὶ 1ἰ- 

(ογῖβ οχθβϑὶβ, ἰδιηθη ἰάθτη Βαθΐδβα νυἱάθίασ ; 564 Π,Ε.Ο,0.,132Χ, ἀμύνονται 
Βοῖππι Παθθηΐ, ποη δἀάϊτο ἀτα(ᾳ); οπτα ἰοία βαρ βουὶρίο ἄτα ἰῃ 1 5010 ᾿πνθηΐιιηη 

οϑὺ οἱ ἰπ Β, ἀτᾷ αὖ υἱάθίασ ἢ ἴῃ 8118 αὖ ἰπ Ζα' 6ϑβύ ΤΕΣ ἴῃ αἱ ἡ βαργδ) -- 

ἄμυνοντ᾽ ἄτᾳ ϑιω, Οχ. --- ἀμεύονται᾽ (εἰ γάρ τις) οπηΐδβα γοο8 ἀτᾳᾷ Ηπιΐ 
(., ̓ ν ταὶ ργαθίοσθπην τηθαϊοογοπὶ βογίομῃ “Κ Ω0]], Ῥ. 1, 45) --- 4, (56 ἀλλ᾽ εἴ 

τις) (Βῦ.1) --- 14, (564 .,4ὸ ἀγογίαπίαν ἰπυϊαϊ “’ οὐ τᾶν εἴ τις) Ηπι.3 --- ἀμύ- 

νονται" (τᾶν εἴ τι) ΤῊ. --- (φϑονεροὺς δ᾽) ἀμυν᾽ "Ατα᾽ (τὰν εἴ τις) Αν. -- 

ἀμύνονται. τοῦτ᾽ εἴ 5.5 ρον τ οοηΐθοῖ; οἰΐαδια εἰ δὴ τις, εἰ δ᾽ ὧν τις, τῷ 

ἐν Εὐπεοί οἷνν Ἀ1:.,΄ -- ἀμύνοντ᾽ , εἰ τιμᾶς τις Ηι, (Βα.) --- 9]. μάχονται () 

βλάπτονται (Ζ) μάχονται τῇ αὐτῶν βασκανίᾳ (α΄) οὰτὰ ὅ'6ἢ. ΤΥΟ]. οἱ φϑονεροὶ 
τῇ αὐτῶν ἄτῃ καὶ βασκανίᾳ ἀμύνονται καὶ μάχονται ἐκεῖνον, εἴ τις,“ ἷ. 68. 

ουἾΩΥῚ οὈἰγθοίαιοπθ 5πὲ Ἰδοθδϑαηΐ (α]οἰβοιηῦα}.) ὈΟΠΟΒ, 51 α|8 οἷο’ πὖ οἵ 

ἄτη οὐ ἀμύνεσθαι αοίϊνο δροϊρίαναν; οατὰ ὅοἢ, Υοῖ. 1 πθ τημ]ο Δ] οῦ ΚΘ. 

νοί,3 πῖβὶ απο 15 ΡῬΑβ51γ68 ἄτῃ ἄθαπθ ὑθυταΐηο (οἵ, Ο. 1, 89) ᾿π 6 ΠΟ χὶῦ,. 580 

οαπὶ ἀἄδτηηο τὐραρηϑηῦ ἱ, 6, ἄδταηατῃ [Ἀοϊπηῦ (βλάπτονται, ἰἴΐὰ τοοία 50}. Β 

ΗΠ ο.), 51 απ]5 οἷο, ἢ. ΒΟΠΟΙΪα ἰριίαν 14 αποα ὑγααϊδαμπη οϑὺ οομῆυπηδηΐ, ΤΆΠΊΘΗ 

πος ἄτα ἰπίθυ ἅποβ γῦβιϑ αἰβίγϑϊ, πο τα. εἰ (τα, εἰ --- ται, εἰ) οταβὶ 6δο- 

ΔΙθϑοοῦο ροΐθϑί. Ὑηατα ᾿ριθαυ ΔΗ ΙΑ ἰββιτατηὶ ἔπουῦ ἼΘΟΘβ86. δῦ, αὖ γ6], ααδθ 

Ηπι.1 βϑηξοηὐία ογαΐ, ἅται αἰεορταρ ἰὰ ̓ πγθοΐαμη 6856, Υ6], 4πᾶθ πιθᾶ, ΤΆΤΙΟΥ 

αἰϊαπα δῦ γοὸχ δαΐ ἔοστηα ἴῃ ἀμύνονται Ἰαΐοτο νἱἀοαῦι;, φαοτηϑατηοάμπτῃ ἀμυντ᾽ 

ὦτα, τὰν εἴ τις... Υ6] ἀνυντ᾽ ἀταν (ροτῇοϊπηϊ 5101, ἴ. 6. ᾿πουδηξαν ἀατηπατα ; 
οἵ, Αοβοῖ. Ῥυ, 100 οὐ Ρ. 11, 91), τἂν εἴ τις..... γ61 ἀνυντ᾽ ἀτᾳ ἷ. 6. ὁδὸν εἰς 

ἄτην, οἵ, Ο. ὙΠ], 8. Τδπθπ ἔπι ἱποοιία ἰΠΥΘΠΘΤΘ ΠῸΠ Θι8118 51π|, 864 

Θοτητηδ Ροϑὺ ἀτα ροϑαὶ οαπὶ [α΄ [τ. γ.71. ΑἹ. ΟΡ. 8ι. Βρο.2 (ὅ.ᾷ, Ὑ ει) -- 

ΟΠ αἰδέ. ΒΖ -- ΡΙΘΠΘ ΒΡΘΦΌΥ Βο. Βι. Μι. ὅδ, (οοηίτα ϑ6ῃ. οί. 
οἱ Βδςο.) Ι 558 ἡσυχᾷ Βουρβὶ --- ἀσυχὰ Ηπι. Βῦ." -- ἀσύχαν Ηἰ. -- ἅ- 
συχά Ηγ.3" -- ἥσυχά ὅ1ὴ. Β4. (Πγ.) Β6. --- ἡσυχίᾳ(α) ΒΡΕΕΟΠΡΩΕΟ 
Ὁ ΥΕΧΥ Ζ[6]5.Α1: Βο.Ι Οχ. --: ἡσύχως ας (101. Ι! αἶνὰν] αἰῶν᾽ Ηἰἱ, 

- 508. χαλεπὴν 
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,ὔ ,ὔ 

ἀπέφυγεν, μέλανος ἀν᾽ ἐσχιατιὼν 
,7ὔ “ “Ἢ 7 » 

καλλίονω ϑαάνωτον τοῦτον γλυκυτάτᾳ γενεᾷ 
“ο΄ ον ͵ ͵ εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν “χιάριν πορων. 90 

ω ᾿ 3 
ἃ, τε τὸν Ιφικλείδαν Ἔπ. δ΄. 

6ο διαφέρει Ἰόλαον 

ὅ0 -γε. Β --- γεν. γα' [τ. γ.] ΑΙ. Βο.ἢ --- γε ΕΞ οἰς. {|Π||μέλανος 
ἀν᾽ (ἀν) (οπι. δ᾽) ϑ. ΤῊ, Ηπι.8 -- Ομέλανος δ᾽ (οπι. ἀν᾽ ΒΕ, ὕτ. 
- μέλανος δ᾽ ἀν’ ΕΒΟΊΙΡΟΘΗΕΟΥ.Χ.Ζ,α΄ [τὲ}11 ΑἹ. Βο." Βᾳ.32 (εἰ. 

ἘῈ ϑανάτου; ε]. Ζ τοῦ σκοτεινοῦ ἀδου; ΠῚ ἀνεσχ.; 6χ Ὗ μέλανοι δ᾽ 
ἀν᾽ τοΐεγίαυ) δᾶ χπᾶτη γαϊραίαπη ἰθοίΐοποπὶ ϑανάτου Βυθαπάϊνεγαπε 1,η. 8, 

»» δῖσταθ [πηογεϊ8] ἴῃ αἰ πηῖβ Βηΐθαβ΄. Οποᾶ ἀρίομῃαϊ! ροββὶς βομοιηδίβ ἀπὸ κοι- 

νοῦ: οἵ, δὰ Ο.1, 104; ΥΠ, 51 --- μέλανα δ᾽ ἀν᾽ Ηπι.132 Βὺ." --- μέλανα δὲ, 

καλλίονα ἐσχατιὰν, Θάνατον κτᾶτο, ΑΤτ΄. --- μέλος δ᾽ ἀν᾽ ὕ,, --- μέλανος 

δὲ Θανάτου, τοῦ ἄδου, φησίν (ϑ.}.3 Β Ηο.) --- 5.ἢ.Ἷ κατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ 

Θανάτου οὑπὶ ἀπέφυγεν οοπίαηρίε; 8 ἢ, ϑανάτου δἃ μέλανος βαραμάϊν!ε, 

|| 51 καλλέονα ϑανάτου ἐν γλ. Β --- καλλίονα Θάνατον ἔσχεν ἐν γλ. ὮὈῚ 
Ζῥ"»ε} (ἴπ Ὦ εσχεν 5'π6 8Ρ. δὲ δος.) --- καλλίω Θανάτου ἔσχεν γὰ. (ϑβἴμε ἐν) 

α΄β' ὙΠΟ]. --- καλλίονα ϑάνατον ἔσχεν, γὰκ. Βο." Ηπι.1 (ψιὶ αηΐο ἔσχεν Υ8. 
τοΥμη ΠΥ) --- καλλίονα ϑάνατον ἐν γχλ. ΕΕΟΤΡΟΒΌΥΥΝ Κ ΧΥ 3 ΖΗ [6Ὁ]}7 

ΑΙ. (ΟΥ̓ΓΧΑῪ κάλλιον ἀϑανατον); ἴπ ΕἸ οὰπὶ ρα]. λείπει ἐξεῦρε, οἸηϊββίομοπη 
ΥΟΙΌΪ ἀρ οβοθηίὶ --- χαλλέονα ϑανάτου ἔσχεν, γὰ. 81ι.Ἐ --- ἰἅ, (Ξε ἔσχε) ΤῊ. 
- 1. (βοἃ ταύταν) Ηπι.3 --- καλλίονα ϑάνατον γ᾽ ἔσχε, γλ. Βὺῦ.3} --- καλλίονα 

Θάνατον σχέϑεν γλ. Ηπι.3 --- Ι4. (Ξε σχήσει) (ΤῊ.) Βῦ.3 Ὁ]. ὅν. Βρ.7 --- ἰὰ. 

(βοᾶ πάσχει) ΗΙ. --- (μέλανος ἀν᾽ ἐσχ.) καλλύων ἀΐδα πότμον (γλυκὺν, ᾧ γε- 

πος ἄραξε πόρεν. οοηϊ. Βρ.2 Τηΐου Πδθο ἀοβρογα  ββίπηα ρου αρῖα ΠΊ6 πη ΧΙ ΠΊΘ 

ταγὶταῦ Ηπι.8 (Ἔχοορίο ται); τηθαπὶ οΟἸΐπὶ ογαξ ϑάνατον σχὼν, καὶ, ἰΐα: ,, ἰπ- 

γἱ αἱ δαΐοπη [810 ΡΒ ΠῚ) ΟῚ} ἀδπηηο ἀσοτοαϊαηξιν (α] οἰβοι παν, απαϑὶ 5680 

ἱπορίδθ ἴῃ (φ] οἴ ΟΥ 65. Υἱ πα ]6 65) Θαπὶ ἀπ Βαχησησπτη [{ΕἸ1οἰ τα 158] σοπβθοαΐξαβ 8 }- 

α]Π]θαας ἄθροΠ8β ΟΥ̓ΔΥΘΠῚ ΒΌΡΟΥ Ια τὰ οὔ ασὶξ, αἴγαθ [πιο υ]5] δα οχύγθηδηη [ΟΥ̓8Π1] 

Ῥυ]ουϊογθπι τηουίθη πδοΐιβ, δἴαπρ Δ α]οἰββίτηαθ ΒΕ 0 0]1] θΟηδΘ ἔϑπιαθ ΟΥΘΟΔΠῚ, 

Ραμ ῬΥΔΟΒίΔ ἢ ἰββι πηᾶτη., ἰαγρίταβ.. ϑοᾷ πππο, δηΐπιο τπηπίαΐο, ἄπο ὅθ ἢ. 6 

γοβεριῖβ ΠΡΥΟσατα (ἈΟΠΠἸπ8. ΒαρΡ]οπιθηΐιπι Ιαοππαθ ἀπδοβῖνὶ: τὸν μὲν (Πᾶπο 

ΤΟΥ0 1) γ6] σχεῖν νιν ', 6. ««αὐ ΠΙΡοΥῚ οαπὶ (μπης ΡΟ γΙΟΛΘ ΠῚ ΠΟΥ ἤπο πη) 

τοποῦοπὶῦ ΠΟΡΙΪ. ἄθοιιβ, ργϑ βίη ἰββίπηαπη ὈΟΠΟΥιπα “(, 568 ἴπ 5ἰπιρ οἷον ϑάνα- 

τὸν τοῦτον ΔΟΘΙΪΟΥΪ, ΒΙΡΡ]οΐο δα μέλανος σοηίτῖνο Θανάτου: νἱᾶθ βαρτα. ΑἸ1- 

ααληᾶο δυάδοίογα ἰοπίαν!: μ. ἀν᾽ (απο 84) ἐσχ. ἅδου, καὶ ϑάνατον τοῦτον 

γλυκύτερον γενεᾷ .... πόρεν. [|0ὥ γλυχύτατι Υ͂ 58 κράτιστον Βὶ -- κρα- 

τίσταν ΒΞ) το]. (στην Χ.) ΟΥὮ δὰ Ο. 1Π,| 49 [|| πορών οπιπθ8 οαπὶ ὅθι. 

50 τὸν] τ᾽ ΧΖε (ποη ΧΡ Ζ") [0 60 ἄς πᾶς φοιτορ οη 8. οπιϊββίοπο υἱὰθ πο- 

απ “8 0. ἸΧΡ Ὶ12; 
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5 Ι ᾿: 
ὑμνητον ἐόντω, καὶ Κάστορος βίαν, 

Ἷ οἷ “ 

σέ τε, κἄάνωξ Πολύδευκες, υἱοὶ Θεῶν, 
ν᾽ ᾿ ἂν ν᾽ Η͂Ρ « Ι 

το μὲν παρ ὥμαρ ἐδραισι Θερώπνως, 95 
“ , 

τὸ δ᾽ οἰκέοντας ἔνδον ᾿Ολύμπου. 

62 τε, ἀναξ τβϑος ὅπι. Οχ." -- - τ᾽ ἄναξ οὔηπθ8 γοίί. ΑἹ. Βο:Ἐ 
63 ἅμαρ Ἐς ϑεράπνας] ϑεράπευας ΡῸ --- ϑεράποντας 645} --- ϑερα- 
παίνας ΧΖε. [{ θ4 δὲ οἶκ. ΒΕ. Ι ἀρ Ῥαγιοἱρίο Υἱάο δα Ο. 1, 104 [ἔνδον] 
ἕδος ἘΠ᾿ ---- ἐντὸς ΗοΚ. -- 5]. α΄ ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ 

ΘαΡ 507. τέλος ϑρασυδαίου. ΤΎ --- ὕμνου τέλος Θρασδαίου. α΄ --- ΠᾺΠ8 

ΒΠΌΒΟΥ, ἰη ΒΗ[Ε ΕἼΘ οἰο. 



ὝΌνΟ. 

πᾳ ὙΥΞΘζιΧΨΎΌΎΣΟΥΥ 

ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙῚ 18΄. 

ΜΙΔΑΙ, ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΘ, 

ἈΨΤΔΉΗΤΆΙΗΝΣ 

’ ’ 
οὐδε » ὅν, τ ὐξεῖ Σ τπῶΣ  ΞΕΙ 

’ 
ν᾿ τὰ κλλα αὐ τ τ τ τὰ νον δον - κλν δ --- 

4 ’, «χ] 
“πω Ωῳω “πΠ ιν Ὁ, τὶ [ΠΕ πῷςΠὋᾷᾳἋφ, ὰὰ Ὡς «αἰ ἢ) “-.- 

4 ,ὔ ῳ 
Ἐπ δὴ αὐ  ΌΙ. ΙΓ ΟΜΝ ΝΟ Ἀν ἘΞ 

5 ’ ’ὔ ’ ῳς 
ὌΝ Ὀμ ἘΡΙ Ρ' σεϑδ8ὲιει σον τὰν ὐπὸ“ ΟΝ οδ'΄ΓἝ͵“- 

7 ’ ’ « 
πὸ ἀπ τ δ᾽ ΟΝ ΝΡ, ΩΝ. ἅσον δον ρϑ' τ 

.- εε. ῥα) ὦ 5 
ωῳ --ῳ ᾿ἦ »"Ὅ᾿ 

’ ’ , 
πος ὡν .-.. Ὁ. ὑδἔ[ὃο στο ας τὰς ς,...0- 

εἰ τὰ ΣτΤρ. α. 
κ5Ξ: ͵ “» 

Αἰτεὼ σε, φιλάγλαε, καλλίστω βροτεῶν πολίων, 
’ “7 “ “ Ι 

Φερσεφονας ἕδος, ὦ τ᾽ ὄχϑαις ἔπι μηλοβότου 
2 Ι " Ι Ὁ" Ἷ 

ναίεις ᾿Ακρώγαντος ἐὐδμητον κολώναν, ὦ πάνω, 5 
ολ 5 ͵ - -“Ὗ Α ΟῚ ᾿, 

ἱλώος ἀσανώτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενεῖᾳ 

ΡΠ ΔΙ πηαΐα στηυἹία πος σαι Παροί τοὶ ἴῃ ΡΘΥθΟἶ8 ΕΠὈΥΙ5; οἵ, οτηϊββῖο- 

Ὧ68 Υ͂ΞΒ, 7 ---9: {ταὶ οἴ Οη65 γουθοῦαπι (1π Ὑ Ροιἰββπλιπ) Υ8, 10 οὐ 29 ---ϑὶ, 

Εδαμι ααδράδιηῃ υἱτα οα. Ποιηδηδθ ργορυία αὖ γ8. 19, Οἵ, δὰ Μοῖν, Ὁ, ΧΙΥ͂. 

Ιη58607. μίδ. ἀκρ. αὐλ. ΟΡ. 5:. --- μίδ. αὐλ, ἀκρ. πι68. ΑΙ]. Βο. Βτ. 
Μύ, --- οπῖ, ἰπβου, ΒΠὉῸ 

1 σε οῦι. ΡΩ [[ βροτεῶν Ὁ --- βροτεὰν Υ͂ {{ὺ πολέων ΡΟ --- πόλεων 
Ὦ 1] 3. περσ. γ 1 ὄχϑους Υ {| ἔπι ὅ8:ι.Ἐ --- ἐπὶ τὶ}. [{ μαλοβ. Ηγ. || 
3 ἔυδμητον 5οιρεὶ --- ἔυδματον ὅια, Οχ.Ἐ --- ἐς εὐδματον α' β΄ (Τιῖς].) --- εὐ- 
δάματον 1 --- εὐδματον ΒΟΕΒΟΡΟΕΌΧΧΖΡ ΔΙ. Βο." {ὦ οπι. Ὁ || ἄναξ 
ΡΘΕ -- ἀνασσ᾽ ὅπ. --- ἀνα [Β]ΒΕΕΘΉΗΙΤΙΠΥΧΧΥ Ζ[ο]ογα' ΑΙ. ο: ἘΠ} 

4 Ἠΐο γοῦβιιβ πο ἄθοϑυ ἰὴ β' [|ὺ 9᾽ ἵλαος α΄ β΄ -- ἴλαος ΟΙΧΧΎΖεΡ ΑΙ. --- 
ἕλαος [Β]0Ὲ.ἘΓΡΙΘΕΤΙΠΠ [|| τε οἷ. 1 [|Οσ-- νείᾳα(α) ΒΟΕΕΡΘΕΙ. Βο.Ἐ 
--- νίᾳ(α) [ΟἸΓΥΧΧ Ζοα' ΑἹ. 6." (οαπὶ ρα]. Ὑυῖοῖ, ἰωνικὴ συστολή). ΟΥ̓ δὰ 

Ο. ΧΠΙ, 78. 
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5 δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυϑῶνος εὐδόξῳ Μίδα, τὸ 
αὐτὸν τέ νιν λλαάδω νικάσαντω τέχνα, τάν ποτε 
Παλλὰς ἐφεῦρε ϑρασειᾶν Τιοργόνων 

οὐλιον ϑρῆνον διαπλέξαισ᾽ ᾿Αϑάνω" 
Στρ. β΄. 

κ ὥ ἤ “ 3 “Ἢ 

τὸν πωρϑενίοις ὕπο τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖς 15 
57.. "0. κ ΙΑ 

ΙΟ ἄϊξε λειίββομενον δυσπενϑέ σὺν καμάτῳ, 

Περσεὺς ὁπότε τρίτον ἄνυσσεν κασιγνητᾶν μέρος, 20 

εἰνωλίᾳ κὲ Σερίφῳ λαοισί τε μοῖραν ἄγων. 

5 εὐδόξου μίδα ἘΞ, (οαπὶ ὅομ. Β Βο. δέξαι τοῦ εὐδόξου μίδου δὶ αὶ 
ἐνδόξου μίδου οὲ Ὁ ἐνδόξου μίδα) --- εὐδόξω μίδᾳ Ζες -  εὐδόξῳ μίδᾳ Β6Τ 58 
ΑΙ. ΜΥι. ὅπι. Οχ.Ἐ -- εὐδόξω μίδα ΘΗΠΡΟΟΤΌΥΧΧΥ Ζῥ"ο εγα' Βο." Κι, (6 5 καὶ 
δὰ μίδᾳ; Ζ5 ου δᾷ ἕξω οἱ δα; α΄ αὶ δᾶ ἕξω, 868 «ἀαϊᾷ ρ]. ἢ δέξαι εὐμενῶς 
τῷ μίδᾳ). Τογίσταη οαβατα τθοίθ νἱἀθῦαν ἀθ θη 1586. Θχ τα ρ 18. δῦ αὖ ΘΧα Ιβι010- 
ΘΙ τΟϑυϊ 586. ὅ'1πη., οὔβὶ ὑθδίθβϑ αὐγπααθ ρᾶΥθ8 δαμῦ. Ῥοπάᾶοί ἀβύνιβ α δέξαι, 

ποῃ (Η45.) ὁ στεφάνωμα τόδ᾽. [[[Ἀ 8 νιν οπιπθ8 [| -ἄδι ἢ [| νικάσ. ΒΡ6ΟῚ 
ΓΡΙ]ΟΙΠαΊ Βο." --- νικήσ. ἘΕΎΧΧΖΕ ΑΙ. Οὐ, Ο. Υ, 8. {{|ωἨ[ἧΞΚΝ} ἐφ.] εὐφ. Ῥ 
Βο. | -ρεῖ -ρεὲ Β {|| -σεῖα ΒΤ -- σιᾶν 1 --- σεῖαν Βο. [] γοργόνων [Ρ] 

ΘΕ ΖιαΊβΊ ΑΙ. Βο.Ἐ (ουτα 8501.) --- οπαϊταπε γοόοθῖα γοργόνων ΒΗ ΕΕΘῊΠ 
ΤΟΥ ΧΧΥΥΖΑοολ || 8 διαπλέξαισ᾽ ἀϑάνα ΒΥ Βο." --- [4 (564 - αις) 
ὟΝ -- ἰὰ. (β6 - ασὴ) ΒΕ ΟΠ ΧΡΟΥ ἡ ΓΑΙ. --- διαπλέξασϑ᾽ ὦ ...... τον 
(ἔπ. ἃ. 9. ἀϑάνατον ΡτῸ ἀϑάνα, τὸν) Ὦ --- διαπλέξασα (ομηῖϑβο ἀϑάνα) ΡΘΕ 

- διαπλέξασα ἀϑάνα. Ζ»Ὀ»ε. -- δια, (οπηἶββο πλέξαισ᾽ ἀϑάνα) νι Ἔρ (Ζ ες 

διὰ) [| 9 παρϑένοις. θο  δι Φ δὴ Ἴ ὅπι. ὀφίων Τ)1. [{ 10 ἀνε Βὶ -- ἀ.τ Ὁ [| 
μέ ι ΡΤ: τ ΑΙ. 5 Ὀχ ο τς ϑεῖ γοίξ, τη88. Βο:Ἐ [{ σὺν καμ. δυσπ. 

11 ὁ περσ. Ῥο τὰ [. 'ϑηΐδ περσ. ἰδ. ΒΕ Ζ[αΊ Ορ.Ἐ ὅ1ι. (οαπι 
5.) -- ρΡοβὺ περσ. ἴδε. ἐν Ἁ1. Βο. 1η. Ῥρ. 8. --- ποαΐτο Ιοοο ΠΟΌΥ͂ αἱ. 
|| ἄνυσσεν Βῦ." --- ἄνυσεν οχ β'» τοίετίαγ; Ρᾳψ. Ηγ. Β6.Ἐ (οὰπα ὅοῃ, οἱ. 
ἀνυσϑῆναι ἐποίησεν; οἵ, Ηομι. ΟΔ. ὦ, ΤΙ ., αὐδβαταρδῖυ 5) --- ἀσε ΟΒ} «-- 
αὖσεν 67 ΑΙ. --- ἄϊυσεν ὯΙ --- ἄυσε Ῥ Βο. --- ἀυῦσε ὕ' --- ὕσε ΒΕ. ΒῸ, 

ΒΡ ἘΨΥ. ΧΧΥΖ Ορ.Ἐ --- ἀϊῦσεν ἈΗαΊβΊ Οχ. ὅ:ι. (ουπα ρ]. Τυῖοὶ. ἐπολέμησε, 
ἀπὸ τῆς ἀυτῆς οἱ οὐτα 56ἢ., Υ οἱ.2 κατεπολέμησε; ὅ[.,, ἀρ 6 1αν] 2). 508. Ν᾽ εὐ.1 

γἱἀούαν ὑγϑηβιθϊγθ δοοθρίϑϑθ, οἸδιλατθ ἔθοϊθ,, ηἶβὶ 15, απ ὅθι. Ψοῖ, 6 (ἐ- 

χραύγασε), ΤΏΔ]6 ἱπίογραποία οὐ ἰηίο]θοία βιγιοίατα, τρίτον μέρος 5ιθ᾽Θοίατη 

6886 γοΙαΐς, Ῥι. 46 Ποο Ιοθὸ θ6πθ πιογαϊξ. [|0ὄ -γνήταν Βο. [{{|12 ἐναλίᾳ(α) 
σερίφῳ(ω) λαοῖσί τε ΒΙΘΕΕ ΘΟ ΙΡΟΘΕΟ.ΥΧ. ΧΖαΊβΊ ΑΙ. Βο: (ἐν ἁλ ὕ 
508.) --- εἰναλίᾳ σερίφῳ λαοῖσί τε [6]. (ΜοΒ6Π.) ὅ1πι. Βρ.2 --- εἰναλίᾳ τε 
σερίφῳ ταῖσί τε (1. 6. ΘΟγροηὶΡι8) Ηπι.13 (Ὁ σέρτφος 5αᾶπιὶ ταθηβατατα [6- 
ποτοῦ; ῬΎΥ, Ῥϑθπυτηδπι ΟΟΥΤΙΡῚ ΡΟ586 ἀϊχογαι) ---- 14, (5864 λαοῖσέ τε) Βὺῦ.ἢ 

ΟὈποχῖϑ βυηῖσοϑὶ -- ἰά, (βοᾶ παισί τε) Αν΄. --- ἰἅ. (βεα τοῖσί τε, ἱ. 6. 86- 
Δοτωτηβθπη, Ῥίπαδτ. 19 
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μχ “ , ͵ ἂν ἃ ͵ , 
ἤτοι τὸ τε ϑεσπεσιον Φορκοι ἀμωύρωσεν γενος, 

7 ϑὺω “Ἢ ’ 24. Ψ' 

λυγρὸν τ΄ ἔρανον Πολυδέκτα ϑῆκε ματρὸς τ ἐμπεδὸν :- 
Ἵ “ Ψ-.9 -»"Ὕ 

15 δουλοσύναν τὸ τ᾽ ἀνωγκαῖον λέχος, 
5 , “᾽ , 

εὐπαράου κρᾶτα συλώσαις Μεδοίσας 
Ι 

ΣΤρ. γ. 
αὶ μ " ΘΙ -“ Α 3 “ 

υἱος Δανώσς" τὸν ἄπο χρυσοῦ φαμὲν αὑτορύτου 30 
ΕἾ 3 δ 5 ᾿' ᾿Ψ ἤ Λ " “ 
ἔμμεναι. ἄλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἀνδρα πόνων 
ΕΨΎΨΙ. ω 5» -» ᾿ , 
ἐρρύσατο, παρϑενος αὐλῶν τεῦχε πώμφωνον μέλος, 
μή ) Φ ͵ 3 » Ι 

20 οφρὼ τὸν Εὐρυώλως εκ καρπαλιμῶν γενυὼν 35 
, ᾿ "“ Ι ᾿ ὦ “ “ 

χριμφϑέντω σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλαγχταν Ὑθον. 

ΤΊΡ 8416) οοηὶ. Ηπι.3 --- ἰἅ, βοᾷ αὐτοῖσι (αὐταῖσι) Βα.1 --- εἰναλέᾳ τε πέ- 
τρᾳ λαοῖσί τε Ηπι.3 ὅν, --- ἰᾷ. (βοἃ τε νομᾷ) Βα. --- ἰἅ. (504 τ᾽ ἐρέπνᾳ) 

Βα.2 οοηϊ, --- εἰναλέᾳ τε σερίφῳ λάξνον (ἄγε μόρον.) Ης, (Β4.) ἰοπιοτο. [π- 

βοηΐοβᾶθ βιηδ σοπίθοξατα Ηπι, Βρ. αἰϊοσσσηααθ. Εχ ὅθι, αὐ (ᾳυοᾶ ἴῃ Β 
Βο. ΔΙΓΟΓ 86 μϑθ 61) βουϊρδὶ ὃ ἱ. ο,.ς, θᾶπὶ (Μοάπβαπι) Ρογηϊοίθηι ἰπβϑαϊδθ Ρο- 

Ραϊοαπθ (γαῖ... Θατὴ ᾿Π50]86, ᾿ηβα]δηΐβαιθ πηογίθπι “) θυ θη5 “6. Π᾿Βρ]Ιοθῦ Θηΐτη 

ἀαρίοχ τε ἴῃ. ἰπβαϊαθ ᾿ηβαϊδηίξαπο" (ἐν διὰ δυοῖν), ποᾳαθ ἱπιρτοθανυθτῖπι δα- 

ἀδοίογομη βυῃϊΖοϑὶη., ἔτ, ΘΟΉΒαΪΟ ὉΔαἀμηϊββατη, ΟὉ ᾿αϑ.Πὶ ΒΟΠΟΤΊ τὰ ̓ Π’ΘΙ λάεσσι 

εἰ λαοῖσι; οἔ Ο, ΙΧ, 4654ᾳ. Οδοίογταπη πος λάεσσι πθ6 λαοῖσι ΘΧΡΥΪπαϊταΣ 
ἴθ ὅ0Ὰ. οι. [{ἰ εἰναλέᾳ τε σερίφῳ λᾶος ὃ μοῖραν ἄγων ἦτοι τότε (ϑοΙΡΒΟ 
ΒΆΧΘΆΠΙ 18. βοτίοτη δἰζα]ξ οἷο.) ΔῊ. (γτϑέαϊαίατῃ ἃ Ηπη. 4 ἴῃ ἀϊββοτί. ἃ. 1845 φαϊί8) 

13 ἦτοι τό τε ἢ ΕΕῚΡΊΟΗ,3α' Βο.Ἐ -- ἤτοι τό τε ΒῸ ΟΘΊΟΥ.Χ.ΧΖγ 

ΑΙ. --- 86". Υγεῖ, ναὶ γὰρ δὴ -- Ζεὶ ὄντως --- ἦτοι τότε ΑἩ. Ηι. [[|φόύρ- 
κοι ἀμαύρ. ΟπιΠ68 πι88. ΑἸ. Βο: Ἐ Βρ.3 (ἀμάβρ. Ζ) --- φόρκοιο μαυρ. πι. ΒΟ. 
Οαγ Ροοία ἴοστηδπι ἀμαυρόω ρταρῥυ]οτῖξ, ΠΘ ΠΟ ἀϊχοῦῖδ; ἔτ, Παπιογοβῖου νἶβα δβὲ αὖ 

γ8. 21 ἐρικλαγκτάν. ΟΥ̓ 1. ΠΙ, 66; ἔς. 92; δὰ 0. ΧΙΠ, 84. {| - σε Β6 --- σεν 

7κ' [ν- τῇ ΑἹ. Βο.Ἐ --- σε ΒΌΕΙΒΟΙΡΟΒΌΥ.Χ.ΧΖ Βο; {{ 14 λυγροτερον 
Ι|| τ δ᾽ Η᾿-. -- ὅς. χαὶ {--- δέκταν Β ϊϑῆχε Β --- ϑῆκεν 6] 

-- ϑῆχκε ἘῈ εἰς. {{|τ᾿ οπι. αὶ {|| ὄ 15 - σύνης ἢ {{|16 εὐπαράον Ὁ [] χράτα 
ΒΕΘΟΌΤΥ Βο. {|| συλήσαις Β --- συλήσας (α -- συλήσας ΒΕΕΙῚΡΟΘΕΌΥΧΧΖΙο" 

ΑΙ. Εο.Ἐ --- συλλήσας ἅ τπῆαῖα (οαπὶ ρα]. Ττῖοὶ. διὰ τὸ μέτρον) --- συλάσαις 
Ηγ.3Ὲ -- Ο. ΙΧ, 89 συλαϑείς ἱπιροᾶϊξ αποτηΐηπβ Πᾶθο ἃ συλέω ἀοτίνοπιι ἢ 1 
δανάης ΧΧΖεΓ [{|0ὈΟφαμὲν] φάτις Ηοκ. [{ αὐτορύτου ἘΕῪ κς[ς] ζα΄ [τ. τ.) ΑΙ. 

ὅτη. Οχ.Ἐ (οαπὶ ρα]. Τιῖοὶ. διὰ τὸ μέτρον ἕν Ρ) --- αὐτορρύτου ΒΗΘΙΡΟΕσΤΥ»»ς 
ΧΧΖ Κο.Σ || 18 φύλων α 42 Ηο. Βτ. Με. --- φίλον το}]. πιβ8. (εὐ 65) Ορ. 
ΒΕ" {πόνον Βα {|| 19 ἐρυσ. ΤῈ [|| παρϑένων ΒΕ, [| αὐλᾶν Ὁ) 56) Βο.ἢ 

ΠΊΔΪΘ --- αὐλῶν τη58. Α]. 8ὅ5πι. Ηγ. Βε. {{ τεῦχεν Βο." -- τεῦχε τη88. ΑἹ. 
851. Οχ.Ἐ {|ωἠ20 ἐκκαρπαλιμᾶν (- λέμᾶν ἘΠ; -λίμαν α΄ βΎ πιδ5. ΑΙ. Βο.Ἐ 
ἐξ ἁρπαλεᾶν νοὶ] ἐκ πυρπαλαμᾶν Ηοκ. -- ϑὅς6ἢ. οἱ ε]. ἐσχυρὼν [[ 2] ἐρι- 
κλέγκταν Υ -- ἐρικλάγκτον 1 -- ἐριχλάγηταν Π36 [| ἔχρ!. α΄; ἱποῖριε 5 



ΡΥΤΗΙΑ ΧΙ]. 201 

εὗρεν ϑεός᾽ ἀλλώ νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι ϑνωτοῖς ἔχειν, 49 

ὠνόμασεν κεφαλᾶν πολλῶν νόμον, 
εὐκλεᾶ λαοσσόων μναστῆρ᾽ ἀγώνων, 

Σ σῶς δ. 
» ͵ “ ) ᾿ 25 λεπτοῦ διανισόμενον χωλκοῦ ϑαμὼ καὶ δονάκων, 

᾿ ͵ ,ὔ , 7 
τοὶ παρὰ καλλιχιόρῳ ναίοισι πόλει Χαρίτων, 45 

3 , -» Καφισίδος ἐν τεμένει, πιστοὶ “χορευτᾶν μάρτυρες. 
3 7 Μἶ 3 3 “ “ὔ ἥ 

εἰ δέ τις Ὀλβος ἐν ἀνϑρωποισιν, ἄνευ καμώτου 50 

22. εὗρε Β -- Ο. ΙΧ, 89 συλαϑεές ἱπηροᾶϊῃ ἀποηηίπαβ μᾶθο ἃ συλέω 

ἀουίγομαιβ [|Ο εὗρε ΕΕΡΟΒΒΧΖ -- εὗρεν ὈΠΙΥ͂Χ τοοο. ΑἹ. Εο.Ὲ {μιν 

Β -νιν ΒΙΠΕ. Εἰ οἰο. [{ εὖ.] εὐὖβ. ΟΥ̓ {| -ροῦσα Ὑ,Χ, [|| ἐνδοῖσ᾽ οοῃΐ. 
Ηοκ. [{ ἀνδράσιν Β6. [| ϑνητοῖς ΒΗ, [| ἔχειν] ἔχε. φΓ (ΜοΒβ0.) [|| 2 

ὠνόμ.] κώνομ. φΓ (Μο56}.) [] -σὲ Β -- σεν φία' [τ. ν.] ΑΙ. Ηο.Ἐ --- σε τῸ]]. 

γοίξ, [πολλῶν Β6 ΑΙ. Βο.Ἐ --- πολλᾶὰν ΠΕ ΒῊΠΡΊΙΘΗΒΤΠΠΥΧΥΖ χα’ β’ 

Βύ.Ἐ [νόμων Προ --- νόμον τ0}1. [[|ἠ.24 εὐχλεὰ ὅτι. Ηγ. Βε." -- εὐχλέα 

Β.ΠΕ.Ε οὔθ. (οταποβ π|88.) Δ]. Βο:Ἐ Βα." --- εὐκλέων Αν. [{ εὐκλ. οὕτῃ 
ῬΥΔορυ βϑῖβ οοῃϊπηχῖρ Ηγ.3Ἐ -- - οὐ 8η4ᾳ. ΟΧ,)|αΊ ΑΙ. Ηο.Ἐ Βῦ. Ἠπι.3Ὲ 

(οατα 568.) ---- διθίσας ΒΌΕΠΠΥΖ [| λαοσσόων Β.ΘΕῚΓΡΆΙΠΟΞΒ Βι.Ἐ ΠΥ. 

Βο.Ἐ (ουτα 8568.) --- λαοσσώων Ἐ). --- λαοσοων Βο: Ο. --- λαοσόον ΥΧΧΖ 

-- λαοσσόον, Ως ΑἸ]. Οχ. Αν. (οοιμτηα οχ Κὶ ποίανὶ ; γοϊαϊε βοοϊπᾶθσο ΜΌΒΟΗ. 

εὐκλέα λαοσσοονὶ --- οι. ΡῚ [| μναστὴρ᾽ ΒΗΟΒΕα'βΊ ΑΙ. Βο." --- μνη- 

στὴρ ἨἩΠΤΟΌΥΥΧΧΥΥ Ζοεῇ (οὰτα Εαβι. 8 16 ν. 8) --- πρηστήρ᾽ ΡΟΝ (Ἰοοῖο 

γα 6 Ρορίϊοδ) --- πρηχτὴρ Κὶ -- 50. ὑπόμνημα { 25 λευπτοὺῦ Υ [[ δια- 
νισόμ. ΒΙΘΕΒΊΡΟΕΒΞΤΙ Βρ.3 --- διανισσόμ. ὙΧΧΖ, [τ- γν.] ΑΙ. ο:Ἐ ΟἿ δα Ο. 
ΠῚ, 10 { ϑαμὰ ΒΗΕ. ΕἩΠΡΊΒΤΙΙα β΄ Βὺ." --- ϑαμὰ 0Ε --- ϑ᾽ ἅμα [Υ̓ΧΊΧΥ 
Ζ[6]6Γ ΑΙ. Βο.κ Ηῤ. (οατὰ ὅοῃ. 510 αὖ νἱἀοίαγ; 564. ποη αὐτὰ ὅ0 ἢ. Β ΒΟ.) {} 

20---32 ἴῃ Εἰ ἃ 566. τη. γϑοθηθογο δα Ἃ1| βαπὶ [{ 28 καλλιχορῳ(ω) Β.7) 5.|»6 Ὁ], ἘῚ 
ῬΩΡΟΒ [6] 7 61 ΑΙ. Βο:Ἐ --- καλλιχόρων 17. --- καλλιχώρω Ὀρε 26 ἘΠΣ0 ἃς 

ΥΧΟΖ -- καλλίχορον Ηπι.3 ὃν, --- ῬΡ. π. ἢ. [{ ναέοισι ΒΡΘΙΓΒΉΊΒΌΓΥ 
ΧἸΖΙ[ο])[α«΄βΊ ΑΙ. Βο.Ἐ --- ναέουσι Β,ΙΘΕΞΕῚΡ Βο; [[| πόλει ΥΧΧΥΖΙοΙο 
ΑΙ. Βο." --- πόλιν ΒΡ ΕΞΕΉΠΡΟΒΞΤΊΙα' β΄ Ηπι.8 ὅν. ((,Δαὔῖνο πόλει (πόλι, 
πόλιϊ) δ βιϊπαῖβ88 νἱἀοίαν Ῥιπάδτιιβ. ὅ.υ.; δα ἀκροπόλει Ο, ΥἹΙ, 51 δἀνογοῦ Βρ.3). 

Β0Β.1 παρὰ (περὶ ΤΠ ἔο. Β΄) ὀρχομενῷ φύονται; ὅ'6}..3 οἰκοῦσιν εἰς τὴν τῶν 

χαρίτων πόλιν .... πόλιν δὲ χαρίτων τὴν ὀρχομενὸν λέγει. ΟΟπίΘοἴαγατα 
Βρ.2 πόλι (ἀπάτη ρτορτηι5) ροβϑὶῦ δαϊαγατο Β αθδὶ ν ᾿πβοιὼ ἤρσιαγὰ αἰίαν 

(. ροβίθα δάάϊξαση 9). Ἐυπηβ6 5 τη ]]165 βϑθρὶαβ ΠΌΥαΥο5. [ΘΠ] ογαηῦ: οἵ, Ο, 1, 

28; Χ, 18; Ρ. ΠΙ|, 112. οὐ ὅθ, θα. Ρ. 71. Ηοο ἴοοὸ οαπὶ {πουὶϊν πόλι, 

60 [Δο ΠΟΥ ΘΙΤΟΥ, αὖ ν6] ἰάθη γ6] οοῃίγαυῖαβ Ὁ. 11, 6. --- (οαΐοοια [] βθαπὶ 

ΟῚ ϑαδὶ βιση8 [21 καφισίδος ΒΕῚΠΠΧΧΖ ὅτ. Ηγ. Βο.Ἐ (χασφ. 1) -- 
καφησίδος ῬΟΞΣΥγα΄ ΑΙ. Βο." --- καφισσείδος ΕῚ3 -- χαφισσίδος ΠΗ] Οκ. 

-- ὅς... ἰπ Β πο, κηφισοὺ; ἴῃ 5 κηφισσοῦ. [1 - ταὶ Β -- τᾶν τ0}]. οὰπὶ ὅ6Π.. 

10 
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5 ΄ 5 Α “ ἰοὺ “ οὐ φαίνεται" ἐκ δὲ τελευτάσει νιν τοι σώμερον 

Α Ι » 

30 δαίμων. τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτον" ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος 
φ' ὰ ΄, Θ᾽... 7 ᾿ οὗτος, Ὁ καί τιν᾽ ἀελπίᾳ βαλὼν 

, [ κ " “ ᾿ 3 μ 
ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὕπω. 

29 ἐκ δὲ τελευτάσει νιν ΒΕ, ΕἸΓΡΕΊΟΞΌ.Κ ΧΧΖηι [τ6}}.] ΑἹ. Βο.Ἐ ΗΣ. 
Βῦ.3 Ηπι.38 (ουπὶ 8568.) --- ἐκ δὲ τελεύσει νιν ΠΕ3 --- ἐχ δὲ τελευτά- 
σει νυν (Ηγ.) Βε. --- ἐκ δ᾽ ἐτελεύτασέν νιν Βῦ.1 --- αὖτε τελευτάσει νιν Ηε. [} 
ἤτοι Βῦ.Ἑ ((0}1. Ο. ΧΙΠ, 61; Ρ. ΙΧ, 22) ΔῊ.; ἰμίοι Προ οαρδέοθ, Υ 6] 
Βοάϊε““ --- ἤτοι (η τοι) τηβ8. Α]. Βο.Ἐ ὃν. Βᾳ.3 Ηἰ. (β.9}.1 ἤτοι σήμερον ἢ 

ὕστερον; ϑοῖι.2 ἢ σήμερον ἢ αὔριον) ἄς φῬτορὈΙΠδέθ, ΟΠ ρος; ἰΐα 1.η. Ῥρ.Ἔ 
|| γοῖθα ἤτοι σάμερον δαίμων τηθτο οαδὰ ἐγαϊθοία (πίον χρόνος οἱ οὗτος ἴῃ- 
Β6Υ(4) βπηΐ ἴῃ ΕἾὟγ8ο: οχηηΐα 80 ἰοθὸ ροβίΐα βαῃΐ ἰπ ΒΗ ΕΞΙΡΊΘΕΒΌΥΡΟΧ 
ΧΖ τι [τ6}}.} ΑΙ. Βο.Ἐ Ιἰλθγατίαβ οοᾶϊοῖβ Ὑ παπηοτῖβ δαϊθοιῖβ βίατπι γοτρα 

'ἴπ Ἰοοαπη ϑιὰπὶ τΤοίουβις, ΠᾺΌΤΙΟΟ ἰρὶταῦ ἃ Πη58.,) Π.ΠῸ ἃ ὅ0ἢ. ἔππααμηθπίο 

πἰξοίαγ ααΐ οὰπὶ ΒΡ.2 οοπϊθοοτῖξ εἰ δὲ τελευτάσει νιν, εἴσεται χρόνος δαΐ- 
μων᾽ τὸ γε μόρσιμον οὐ πᾳ φυχτόν᾽ ἥτοι σάμερον οὗτος ὁ καὶ τὶν ἀελ- 

πτίαν βαλὼν κτλ. {| 30 τὸ δὲ Οϑαβ΄ Ηπι.3 Βρ.1 ὅν. Ηΐ. (απ 56}.) -- 
τὸ γε Ὦ --- τὸ γε ΒΙΕΞ]ΕἸΡΙΕΌ]ΥΧΧΖΙΦΊ ΑἹ. Βο.Ἐ Βᾳ.35. {{| οὐ παρφυκτόν 
ΒΕΙΡΕΠ] Ορ. Βγε. ὅπ. Οχ." --- οὐ πάρφυχτον ΠΈΞΟϑα Βο. Μτι.Ἐ --- οὐ 
πὰρ φυκτὸν ΑἹ, --- οὐ πάρφεκτον 1 --- οὔ πα (πᾶ) φυχτὸν ΥΧΧΖηο3) (Βᾳ.3 
1, 86 πᾳ) --- οὔ παρ φικτὸν Ζ (νἱἀοίαν ρ ἰπβογίαπη 6586) -- β6Ὰ, [ὈἸΒ εἰο. 
οὐ φευχτόν (οτι. ἰπ Β Βο). --- ΟΥὍ, ἀθΘ παρ οὰπὶ πᾳ οοπῆιβο Ὁ, ΠΙ, 88; 
ῬΟΙΤΟ ἀἋ6 πᾳ . Υ͂, 59; ἀδ ποι Ο. ΠΙ, 4; Ῥ. Υ, 958. Νοῆ δυᾶθο σηούοσθ 

παρφυκτόν, οὑπὶ πΠ66 Ορ(8 81ῦὺ πθὸ ΡΥ ΘΌΪΔ6 Ῥγϑθβίο βἰπί ϑ9ἢ. ἰθβίββ; οὐβὶ 
οϑὲ αποᾶ ρμῥἰαοθαὶ ἴῃ πᾷ, βῖνθ μος ορ᾽ πη 8 αϑῦ βῖίγ υἱπὶ πορϑίοηΐβ δπροί. [} 

ἔσται ΒΙΡΓ[ΕΞΕῚΓΡΘΕΌΊΒΥ.ΧΧΖ, [τ0}11 ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπιὶ ὅθ. ΒΌ Βο.) 
-- ἔστι 85, --- ἔστιν ἰπ ὅ0ῃ. 5'. απδ6 βιιηΐῦ τηοῦᾶ υἱτα Παΐα8 οοαϊοῖβ [| 3] ὃ 

ΩΥ͂ αἰΐᾳις Βο. --- ὁ ΒΕΞΕΡΌΧΙ ΑἹ. --- απυθίσαθ ΠῚ αἰϊΐΐαας --- οὐ ο [| 
ἀελπίᾳ Β᾽ -- ἀελπία ῬΟΒ4Ὁ ---- ἀξλπέαν Τ᾽ --- ἀελπτίαν (85 -ΞΞΞ 5) οε΄ Βῦ.1 

(., ΑἸ φαϊά ἱποχβρθοίαίαμη, ἀελπτόν τι, ΟὈΙοῖθη5 4) --- ἀελπτίᾳ 1α’β΄ ΑΙ. 

Με." Βύ.5Ἐ --- ἧ ἀελπτία ΘΕΞΕΗΥΧΧΥΖ Βο.Ἐ -- ἀέλπτοις ἐμβαλών Αν. 

ΠΟῚ τηδῖρ --- Β0ἢ. ρᾶγ. ὅστις καὶ τὰ ἐν ἀελπιστίᾳ (ἀπιστίᾳ 85) καταστήσας 

τὸ ἀνάπαλιν τὴς γνώμης καὶ ἔλπέδος νἱάοίαν, τινὰ ῬΓῸ πΘαΐΓΟ Ρ]ΌΓΑΙΪ ΔΟΟΘΡίβ86. 
Τπςο!Πσο ἀδιίναπη ἐουμαϊπὶ: υἱὰθ δᾶ Ὁ, 1, 89; οἱβὶ οοτγορία μοο βοῖο ἰοοὸ {π6- 

85. οἴπαϊ, Οοηϊϊοῖο ἀελπείᾳ; οἵ, 1,ο. δὰ ῬΆγγη, Ρ. ὅ10 || 832 τὰ μὲν ἢ 

Βα βοτ, ὕμνου τέλος μίδα αὐλητοῦ α΄ --- πυϊΐα πα ΒΟΕΞΕΙΟΒΤΟΥΧ εἰο. 
ϑαθβοτ, ΡΥΓΉ, πινδάρου πυϑιονῖκαι. Καὶ --- τέλος πυϑέων. Χ' --- τέλος 

τῶν πυϑίων. (ὃν --Ξ ρ) --- τέλος πυϑίων πινδάρου. ΤΥ ΧΥΖ (οὲ πι8. Απρ6].) 
- εἴληφε τέρμα πυξὶς ἡ τῶν πυϑίων, Τ' --- τέλος ὠδῶν πινδαρικῶν τῶν δει- 

νοτάτων ὧδε, τῶν ὀλυμπιονίκων τε καὶ πυϑικῶν ἀγώνων, Ε' --- τέλος τῶν πυ- 

ϑίων ὕμνων πινδάρου. α --- ἈΡ6886 νἱάοίαγ ἃ ΒΉΕ30 αἱ. 
ΕΧΡΙ. αἀπάροϊπι τὶ ΕΕΗΠΡΟΗΒΝΥ --- Ἰηο. Ἰαοαμα ἰπ ΤΧ 
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ω ᾿ 

᾿ ᾿ 
ἣ 
ἢ 



ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Α΄. 

ΧΡΟΜΙῺΙ ΑἸΤΝΑΙ Ὁ, 

ΠΠΠΟΙ͂Σ, 

5 ὑτο Ρ 8 δὲ 
ἄς τ πὶ 
τ ΜΔ μετὰ νον νος ἀν 
ΓᾺ ἀδ΄ σΞεν ὐ ς 

ΣΝ, ΤΣ ἘΣ 

μῶν μετον, ἐρ 
ἰέναι σεν. πὰρ διοδω μὰνόονον ,. 
ΠΣ ρ ὐδον ον ἀμ εν, Ἐτεδν ον 

τ δ 8. 

ἜΤ ΝΕ τ ΡΣ 

ἊΝ οι πὰ δέου, Ὁ ΘΕ 

κα. κοὐ εν . ἔλα κε Τὰ εὺ; ὩΣ Ἂς 
ΣΝ 

"Αμπνευμαὼ σεμνὸν ᾿Αλφεοῦ, Στρ. α΄. 

[Ι͂η801. Νϑτα, πινδάρου νεμεονῖκαι. ΚΙ ΑἸ. Οὐ. --- πινδάρου νέμεα. Ζα' 
Εο. Βι.Ὲ Ιπϑοὺς Νότ, 1 οἷα, ΒΒ [{οὁπι. ἵπποις Β ο." --- ἅρματι 85. 

Οχ. --- ἵπποις ΟΥ̓ΧΖΩ ΑΙ. Βὺ." 

Μούγν. Νοβοῖο δὴ οὐθίϊουβ απἱ ΕΡ. 1 νούϑαση οἰδααϊῦ ΓΟΥ͂ 886 5086 

ἀοροαῦ, ἴα τπὖῷ ἀφνεαῖς 1ὕ, προφρόνως 88, ἔδραμον 1, [ἐν]σιχερῷ 69 ΒΘρδγδίι) 

γΟΥΒση ὈΥΘΥΙβϑίγασση οἴ ποίαπί, Νῶ ν8. 1 οὐ 69 οογγορία, 15 οὐ 88 ρτο- 

ἀποία οΥθύϊσα τη δηὐθρυ αϊταν, ΤΟΊ. Δ ΟΘΡ5 ΠᾶΘ6 5011 ὰ νἱ ἀοἴαι 6586. ΑΒΥΠΑΥθοαΪ 

Πποο 6886 ᾿ποπ]θηύαμη ΘΧ θη ρ απ ΕΠ, 2 βἰαύι, --- ἴῃ ΕὶρΡ. ὃ Μοβοῖι. νβ. θ0 οἰδίιβιι- 

ἴὰπὶ τη ]6 ὀχαθαπανιῦ οαπὰ ν8. 17 τ] χρυσίσισι Ιοροραΐ; ν85. ὅ8 οὐ 71 ποῃ (δυο, 

Ι ἀμν. Β --- ἀμπν. Β.Β.Ὁ οἱο. [{| σεμνοῖ᾽ ϑιη, --- σεμνοὺ Βα. --- Τ]ο- 
58. οουγορία ἴπ ῬΥΪΠΊΟ βγβίδιιαίθ ὩῸΠ ΟΠΘπαῖ,,  ἀλφειοὺ Β1,Β.. -- ἀλφεοῦ 
ΒΒ, ΒΒΌΌ.Υ ΧΖΖάαα [τ6}1.} ΑἹ. Εο: Ἐ Μιᾶς δα Ο. ὙΠ, 106: ΙΧ, 18; ΧΗ], 18, 
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κλεινᾶν Συραχοσσᾶν ϑάλος ᾿᾽Ορτυγία, 
δέμνιον ᾿Αρτέμιδος, 
Δάλου κασιγνήτα, σέϑεν ἁδυεπὴς 

ς ὕμνος ὁρμᾶται ϑέμεν 5 
3" 5 ͵ ,ὔ “ ι ΕἸ 7 ’ αἶνον ἀελλοπόδων μέγαν ἵππων, Ζηνὸς Αἰτναίου χάριν" 

ἅρμα δ᾽ ὀτρύνει Χρομίου Νεμέα 5᾽ ἔργμασιν νικαφόροις 
ἐγχώμιον ζεῦξαι μέλος. το 

ἀρχαὶ δὲ βέβληνται ϑεῶν ᾽Αντ. α΄. 
χείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς. 

ῖο ἔστι δ᾽ ἐν εὐτυχίᾳ 
πανδοξίας ἄκρον" μεγώλων δ᾽ ἀέϑλων 
Μοῖσα μεμνᾶσϑαι φιλεῖ. τε 

-»"Ρ’ “Δ " ͵ ᾿ ͵ ͵ σπειρε νυν ἀγλαΐαν τινὰ νάσῳ, τὰν ᾿Ολύμπου δεσπότας 
Ἀ » ͵ , , ᾽, , Ζεὺς ἔδωχεν Φερσεφονᾳ, κατένευσέν τέ κοι χαίταις, ἄρι-- 

’ ᾿ στευοισαν εὐχώρπου χ,ϑονὸς 20 

͵ 

Ἔπ.α. 
“ -“ “ 15. Σικελίαν πίειραν ὀρϑώσειν χορυφαῖς πολίων ἀφνεαῖς" 

ἃ συραχουσᾶν Ζ -χουσσᾶν Χ -- κοσσῶ[ν]ς --- συρραχοσσᾶν Τὶ --- συρα- 
χοσσᾶν ΒΒΒ εἰς. Οὗ, δᾶ 0. ΥἹ, 92 [ ϑάλλος Ι 9 ἀρτάμιδος 8ὲ. Οχ. 
|| 4 κασιγνήταν ᾿), Βο; --- χασιγνήτὰ Β.ΒΒ εἰς. --- κασίγνητε Χ, Ι ἀδ. Ὁ -- 
δ᾽ ἀδι Ὁ {{|ὖ|[ἢ1Ζ νέμεά 5᾽ ΒΒ [|| 9᾽ ἕρμασι ΒΒΒ -- 9᾽ ἔργμασι Ὁ --- τ᾽ 
ἔῤγμασι Ἢ,0, --- 9᾽ ἕργμασι ΟὈΥ̓ΧΖΖυ ΑΙ. Βο." --- 9΄ ἕργμασιν (α΄ Με. 
[ βέβληνται Θεῶν Β. εἴα. (οπιηθβ πιβ8.) ΑἹ, Βο.Ἑ --- βέβληνται, ϑεῶν (κεί. 
νου σὺν ἀνδρὸς, δαιμ, ἀρ.) ὅπι. πιδὶς -- βέβληνται ϑεῷ (ΞΞ ὑπὸ ϑεοῦ) Π Δ. 
Ρν. (ϑεοῖς ΒΔ.}) --- βέβληντ᾽ ἐκ ϑεῶν ΜΙ, (βέβληνται ἐχ Θεῶν Ηΐ.) εχ ρῬᾶγ. 
ὅ6ἢ. βεὰ ἐχ ἰδὲ ἱπίβγργοίδιοηϊβ 6886 υἱάθίασ. ΟΥὅὨ Ηπι. οὲ Βα. ἴῃ ΡΒ. ΧΠΙ͂Ι, 
24δ5η. Τμο. ἴθ. ΧΙΥ͂, ὅϑ5ᾳ. [] κείνου] κλεινοῦ ΜΙ. 10 ἐν ο, Ζ {| 1] 
μεγάλων ΒΙΒΒ.Ὁ.αἹβΊ ΑΙ. Βο:Ἐ --- μεγίστων ΠΥ̓ΧΥΖΖοασ || 13 ἔγειρε 
νῦν ΒΙΒΒΙΥΧΥ ΖΖοασ Οχ. --- νῦν ἔγειρ᾽ α'β' δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ Βα, --- νῦν 
ἔγερ᾽ (ΞΞ ἤγειρε) ϑτῃ. --- ἔγρε νῦν ΜΙ. (ς011. ΤΉΘοοτΓ. ΧΧΙΨΝ, 21; Π, β, 41; 
ϑόορῇ. Ὁ. Ο. 1084) --- ἔγειρέ νυν Ην. --- σπεῖρέ νυν Βε, Ηπι.Ἐ (ὁχ 80.) {] 
14 -χὲν οὐφ ΑἹ. Βο.Ἐ --- χε σρέξ, οἱ Τηοὶ. Ι φερσ. ΒΒΒΟΌΠΥΧεΖΖαα' 
ΑΙ]. Βο.ἢ ὅπι. Οχ." --- περσ. Χίοσ Με. 8ι. Βά. !Π -φοόνη Ζ [[-σὲ Β 
-- σε ΒΒδῦ -- σεν ΥΧΖΖ τεοο. ΑΙ. Βο." χαίταις ΒΒΒΌ Ζα β΄ ΑΙ. 
Βο. ἢ --- χαίτας ΥΧΥΖοσ [[-ουσαν Χ 
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ὥπασε δὲ Κρονίων πολέμου μναστῆρώ Ξοι “χιωλκεντέος 
λαὸν ἵππαίχμον ϑαμὰ δὴ καὶ ᾿Ολυμπιάδων φύλλοις 

ἐλαιῶν “ιρυσέοις 25 

μιχϑέντω. πολλῶν ἐπέβαν καιρὸν, οὐ Ψεύδει βαλών. 

ἌγΞ- 3 3 ἢ 

ἔσταν δ᾽ ἐπ᾽ αὐλείαις ϑύραις ἄχρι β. 

20 ἀνδρὸς φιλοξείνου χαλὼ μελπόμενος, 30 

ἔνϑα μοι ὡρμόδιον 

δεῖπνον κεκόσμηται, ϑωμὰ δ᾽ ἀλλοδαπῶν 
οὐκ ἀπείρωτοι δόμοι 
ἐντί" λέλογχιε δὲ μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ κωπνῷ φέρειν 35 

10 μνηστ. Χ,(ς [[ χαλκεντέος ΤΙ β΄ ΑἹ. Βο.Ἐ (ουτὰ Επϑύ. ΡΥ. 8.16 Ρ. 6) 
- χαλκεντείοσ (τρίοσ Ὁ) Β (τπια16 βοτϊρύυτη) --- χαλ........ ΒΒ (ᾳαϊ ποῃ ροϊογδηὶ 

Ιθρθῦθ ἐθυμη Ομ θα γοοΐβ ἰῃ Β) -- χαλιαέντεον ΧΥΖΖοας Το. (Ρᾶχαὶ!. 1, 

24) --- Ῥ. π. ἢ. ᾿ 11 ὕ ὑπαιχμον Τάς [|ωῶαμὰ ΒΙΒΒΌ».ΠΟ Χά Εο:Ἐ (ουμι 
50}.1) --- 9᾽ ἅμα Ὁ “εΖα'β' δ΄ ΑΙ. Ηἰ. Βα. (ϑ᾽, ἅμα) ουπὶ 5.0.2 Μαϊίο 
βαπΐ ΟΥ̓ αϊοσα οὗ πυχηθγοβίοσα γ ρα ρορίαθ, ἰθούϊοη6 ϑαμὰ ΠΟ. πηαίεἰᾶ. 

Τιδπραϊάστη δὲ οὐ οὐϊοβατη ἅμα ργῖϊμαο ἰοοὸ ροβίξαπα. [|Ο δὴ καὶ] καὶ Θαμ᾽ 
Ηι. ταδὶ [|| - σέοισι ΒΒΒΗΤΙΧΖΖ[οΙάσ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. --- σέοις [Υ̓ 3α' βΊ 

ὅ:ι. Β4. Ηγ. Β6.Ἐ [{ ἐπέβαν καιρὸν οὐ ΒΗΥ͂Ζ 1,η. Βῦ.Ἐ --- ἐπέβαν, χαιρὸν 

οὐ ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπι 59}.13) --- ἐπέβαν καιρὸν, οὐ Ρρ. ΗΥ. Β6. αποᾶ τοροβαΐ; 
οὗ δᾶ Ο. 1, 89 οἱ Ρ, ΧΙ, 31. Τῆς]. ᾳυϊάοπι τὸν δὲ καιρὸν οὐκ εἰς ψεῦδος 

κατηνάλωσα ὩῸΠ ἰάθπι νοϊαῖν. [[ἠω« βαλών ΒΙΒΒ.ΠΥΧΖΙε]άφαῬοβ'Ρε Βο.Ἐ 
- λαβὼν α΄δεβ'ας ΑἹ. [{Ὕὄ 19 ἐπαυλείαις 106 ΑΙ. Βο: Ορ. --- ἐπαυλέαις ΒΥ. 

Μι. --- ἐπ᾽ αὐλείοις Β, --- ἐπ᾿ αὐλείαις ΒΒΖΖ [τ6}1.} 5. -- ἀθ Β η. τ. 
|| 20 -ξένου ΖΖ [| 321] ἀρμ. Ζ || 22. κεκόσμηται. ϑαμά δ᾽ (ἃ δ᾽) πιβ5. 
ΑΙ. Βο:Ἐ -- κεκόσμηταί Θ᾽ ἅμα δ᾽ ΗΙ. ταῖς [23 δόμοι ΒΒΒΌΤΠΥΖ»ς- 
[ο] σία ΑΙ. Βο." (φαπα 568.) --- ξένων Β,Β, --- δή μοι ΧΖης {|Ρ 24 μεμφο- 
μένοις τη58. Α]. Βο: Ἐ (οὰτῃ Αὐϊβίδγομο οὗ ουτὰ ὅ6}.19) --- (μεμφόμενοι ὅ6}.3 
Ιορῖβθθ οὐ λέλογχε βοῃμϑιηδίθ ῥτῸ λελογχασι ΔΟΟΘΡΙΘ6Θ ογθάπηῦ; 564 15 {{{ ηἰ- 

Η1] γοἰ αὶ! αἸσΘΥΘ. πἰβὶ λέλογχε μεμφομένοις ἐσλοὺς 1άθὰ 6586 ΟὙΠῚ λέλογχασιν 

οἱ τοὺς ἐσλοὺς μεμφόμενοι) Ἐ- μεμφομένοι᾽ ΔῈ, (θοῦ μεμφομένῳ; δέ ΟΕ, 11, 

28δ; ΧΥ͂Ι, 56) οοπίτα πη88. οὐ ὅ08. [ ἐσλὸς ΒΒΒΉΠΥΧΖ 5.Ζ[ο]4 ΑἹ. 
ΒουῈ Ηγ. (ἡμοᾶ βουϊρίατα ἱπνθηῖϊν Αὐἱβίδυομαβ οὐ υἱάρίαγ ἴῃ ἐσλοὺς οοτητηα- 

[ᾳ586) --- ἐσλὸν σφ --- ἐσλοὺς, Ζροα’ β΄ δ΄ δ΄ (ΤῊ ο]., Αὐἱβίδυομαπι, αὐ νἱάθίατ, 
βοοαί 8) Βῦ. --- ἐσλὼς 50}.3 ὅθ. Οχ. --- ἐσλός γ᾽ Ῥν. Βε6. Β.2 [| καπνῶ 

ΒΒΒΌΌΥΖα Βο." --- καπνῷ α'β' δ΄ ΑΙ. Μτ.Ὲ (οαπι 561}.) --- καπνὸν ΧΥΖοε 
ἄσ (οατὰ ὅ'6ῃ.5 3) [{ [π|6]]Πρὸ (οαπι ὅ6ῃ.4 οὐπαὰθ ΑΥὙἰβίαιΠ [2]} .. [πηδία 

ΥΕΥΟ αϑὺ (ϑουτο ΘΥΘΏΪ0) 115 αἱ ὈΟΠῸΒ ΥἹδΡΟΥΑΥΘ 50] Θηῦ 815. Τἀταθτη [ρ] τα 6] 
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3 «ε «“ 5 ᾿] 25. ἀντίον. τέχναι δ᾽ ἑτέρων ἕτεραι" χρὴ δ᾽ ἐν εὐϑείαις 

ὁδοῖς στείχοντω μάρνασϑαι φυᾷ. 

" 

πράσσει γὼρ ἔργῳ μὲν σϑένος, ᾽Αντ. β.. 
βουλαῖσι δὲ φρήν, ἐσσόμενον προϊδεῖν 40 

Φ" ᾽ 

συγγενὲς οἷς ἕπεται. 
Ἷ “Ν᾿ , , 

᾿Αγησιδώμου παῖ, σέο δ᾽ ἀμφὶ τρόπῳ 
“Ἢ » 

40 τῶν τε καὶ τῶν “ιρήσιες. 
᾿" 5 Α 3 “ -“" ͵ ᾿ 

οὐκ ἔρωμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, 45 
9 οἵ εχ -“ “ 

ἀλλ᾽ ἔοντων εὖ τε παϑεῖν καὶ ἀκοῦσαι φίλοις ἐξαρκέων. 
Α Α μ 

κοιναὶ γὰρ ἐρχιοντ᾽ ἐλπίδες 
Ἔπ.ἕ β. 

πολυπόνων ἀνδρῶν. ἐγὼ δ᾽ “Ἡρακλέος ἀντέχομαι προ- 
͵ 

ῴφρονως, 50 
3 “ 5 “" ἵ 3 -“ Γ Ι Ι 
ἐν χορυφαις ἄρεταν μεγάλαις ἄρχιιον δτρύνων λογὸν 

-“ «“ ΄ « 

45 τοῦδ᾽" ὅπᾳ σπλάγχνων ὕπο ματέρος αὐτίκα ϑαητὰν ἐς 
"» -» Ἁ 

οὐγλαν παῖς Διος 55 

δαπᾶ [τΟΡΥΘΠΘΠΒΙΟΠΪ5] τοβθπριθηαι. ΑἸδθ Δ Οὐ ατίθβ. ΝῸΠ τηθᾶ ἰβίδ."" 

ΒΟΠΙοοΕ ᾿ΠΊΘΥ ῬΘΥΘΡΥΪΠΟΒ τηοᾶο αἰοίοβ οὔϊδηη ἱπργϑί ΠΟΙΊΪΠ65 Παΐὰ5 ΘΘΠΘΙ 5 

ἐποτίης, Μίαο ΤηΓΟΥΡΥ. τθᾶτῃ οὐ ἢ, 1, οὐ Ῥ, 11, 78 544. 

2154. ποη ἀϊβέ. ΒΒΌΥΖΖ (Ζ οἴᾶβο ροβὲ συγγενὲς σοτητηδίθ) ΑἹ. --- 
φρὴν, ἐσσόμενον προιδεῖν. συγγενὲς φα΄ [4]. τ.] --- φρὴν ἐσσόμενον προιδεῖν, 
συγγενὲς δ΄ Βα. Μβ.: ὃν. Βρ. --- φρήν, ἐσσόμενον προιδεῖν συγγενές, Βο. 

Με. --- φρήν. ἐσσόμενον προιδεῖν συγγενές, ΟΡ. Βγ. ὅιω, ΟΧ.Ἐ (ἐπ ὅπ. οο]0 

Ροβὲ φρήν) -- φρήν, ἐσσόμενον προιδεῖν, συγγενὲς Ηγ.3Ἐ ---- φρήν, ἐσσόμενον 

προιδεῖν συγγενὲς 8ὅ:, Βα. Ἠπι. Βῦ.3Ἐ Ἠτ, Ηοού Ῥυδοίθσο αὐ τηᾶρῖβ ΘΟΠΟΙΠΠ ΠῚ 
εὖ φΡορίίϊσαμη, Οἵ. Ρ. ΠΙ, 106, 60, 4]. Νοὸὴ Ορὰβ δᾶ υβ8. 26 ἴδῃ αἴβουίθ 

δἄάογο συγγενὲς οἷς ἕπεται, 5οἃ ῥϑδιιοῖβ ἰδηϊαπη ἰηπαΐδηι 6886. ἔα ΠΓΟΓαΤα ΡΤῸ- 
ΒΡ᾿ οἱ απ, Βα τηπ ΡΓπαθηταθ ὈΟΠαμΩ, ἃ αἴσοῦο αἰποῖ, Νβο ἰοῦ ΘΟὮ. 

- Οἷς «ἂ Βοπιΐηθβ σϑοίθ τοί! Ην Ἐ (οἵ, Ρ. 1Π1|, 106). ΟἸΐπι πιδὶο δὰ 
σϑένος οἱ φρήν τοία]ογαηΐ (1η.,, 4πᾶ6 ἄπο οομηξταίαν “); ἴῃ β6 ἢ. Ῥτὸ ὡς Θὰπὶ 
{Π ὧν Ἰοροπάμππι οβῦ; ἀριᾶ ΤΥϊο], ἐκείνοις ὧν ἐστι συγγενές. 1 29 σέ δ᾽ Β 
|| - πων 1. οὔπὶ ὅθ, Ὁ (περὶ τῶν τρόπων καὶ τῶν βίων) [|ὄ 30 τε οπι. ΖΖ 
Π| καὶ οαβ. Ζ [{ 31] ἔρασαι ΜΙ. [- ψαις α΄ δι Ηγ.3Ὲ --α ψαι ΑἹ. --- ψας 

ΒΒΌΓΥΧΖΖασα' «δ΄. Ηο.Ἐ || 32 ἐξ.] βοηϑῶν. τὰ ἀρκοῦντα διδούς. ε]. ΤΥῖοΙ. 
|| κοινὰ Β || 35 ὡς ἐπεὶ πι58. ΑἸ. Βο: Ἐ ὅ1πι. Οχ, (ἴῃ δὲδ΄, ὡς οὰπὶ ρ]. πὼς) 
--- ὡς, ἐπεὶ 8. Ηγ. Βδὅ.3 --- τοῖν δ᾽, ὅπως Βα. --- ὡς ἄρα Ηπ.ῖ Βὺ.: -- 
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ὠδῖνα φεύγων διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ μόλεν, 

ὡς τ᾽ οὐ λαϑὼν χρυσόϑρονον ΣΤρ.Ύ. 

Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἐγκωτέβα" 

ἀλλὰ ϑεῶν βασιλξα 
40 σπερχ,ϑεῖσω ϑυμῷ πέμπε δράκοντας ἀφαρ. 6ο 

ὡς τ᾽ ἄρα (Βῦ.1 6011. Ο. ΧΠῚ, 72) --- ὥσπερ ἐκ ΚΥ. (ὁχ 808.) --- ὡς τέ 
περ (Βῦ.1) Ηπ. (ἰπάϊ!άοπι) --- ὡς ποτε ΒΑ. --- 6 56}. οἵταπῦ νυν, 44, 1)6- 
οἰθαν διηγήσομαι, φησὶν, ὅπως ἐκ τῆς μητρικῆς νηδύος... ἴῃ Τὶ (6ῖ οχ 56ῃ. 

ψοῖ, τϑρουύϊψαμπη ἴῃ δ΄) τϑοίθ, αδἱ ὅπερ νἱίοβο Β Βο.Ἐ, ὥσπερ δαΐοτη Βθοκίϊ 
σοπιθοίαγα δϑύ, αὐδηὴ ΗΥ͂, οὐ ΒΟ. ἰδοϊῖθ τοροίαηθ. Κὅ1ὸ ὅοῃ, δᾶ υ8. 87 ῥῬΡοὺ 

καὶ ὅπως τοαάϊ ὡς τ΄. ὙοΙΐα5. ἰρίθαῦ ἀπάτα οοίουὶ ἀθ ἢ. 1. Β6. ἱπάϊοανί, 

ουΐα8 τὸν δ᾽, ὅπως δοοίρογομι, ηἰδὶ τοῦδ᾽ ὅπως (ὅπᾳ 2) ργαρϑίαγβ υἱάθυθίαν 

ΟΡ περὶ αὐτοὺ οὐ περὶ αὐτὸν ἴῃ ϑοῃ. Μοῦ. οἱ οὐ βἰπη1168 Ιοοοβ Ρ. ΥἹ], 9 5α.; 

ΝΙΝ, 11; ΥἹΙ, 21. 82; οἵ, δὰ Ο, ΥἹΙΙ, ϑ08βᾳ. 5.0.3 ἔν, τοῦδ᾽ οὰπι ἀαντόχο- 

μαι σοπίαηχῖν, Ῥοββὶβ οὐϊατη κεῖνος ὡς, οἷος ὦν; ἄρα οὐ ποτε {τριαΐογα οὐ 

οὐϊοβίογα νἱἀοθαηῦαν, ααδὴ απἰδ8 οοηπάργοιη. [06 ὅπᾳ οὐ ὅπως ΡΙῸ ὅτι, ὡς 

ΟὈϊοοὐγο ἀϑαγραύο πΟῚ οϑὺ αν ἀπθίξρυημβ; οἵ, Ο, Χ, 56. ὅ7; Ηομ. Οα. δ, 109, 

4]. Ὑἱᾶθ οὐΐατη ποῖος οὐ ὅσος δΘοτηροβίία, γ8. 61544ᾳ. ϑ'οῃ. πος ἐπεὶ ποὸ αὖ- 

τίκα οχρυϊγαϊθ ; πος (οοἸ]αίο Ὁ. ΨῚ, 48) δα (ΔοΊ]θτι ραγίαπι ἴπτθ γοίοστὺ Βδ. 

(Ρι. ΧΙ, 248.) {| ὑπὸ 1|Ζδ΄ || ϑαητὰν ΒΒΟΥΧΖΖαν ΑἹ. Βο.Ν -- ϑηητὰν 
Πα’ δ΄ || εἰς ΒΒΟΟΥΧΖΖ --- ἐς 4[ορα ΑΙ. Βου» {{ διὸς] ζηνὸς ἐρ γΙάο Μοίι, 

30 φευγὼν ΟΥ͂ 81 ὡς τοῦ τὸὐ Β. 5801.8 νἱίίοβο --- ὡς τ᾿ οὐ Β οἱ 
ΣΟΙ͂Ι. ,ἴΆΒΒ. ΑΙ. Βο: (θαμὰ βοῃ. οῦ. ἃ ΤΥ], τοροῦ!.) --- ὡς γ᾽ οὐ Ρν. 
- ὠπ᾽ οὐ (οὔ ροβίοα χρυσοϑρόνου ἥρας) Ρᾳ.: ΑἩ. (αὶ ϑρόνοι᾽ 5010 10 Ὑ88. 

Βύγ, 1, οὐ 2 ἴῃ ἀηπτὴ ΘΟὨΪΠΟΙΒ8) ΠΟῚ ΤΉ816, 564 οοπίτα ΚΟ... οὖ τη88. 60η- 

ΒΘΏΒαΠ. ΠΟ δρΟΙρΙπἅππι --- γοὐ δὴ, οὐ ένα οὔπω Υ9] 5ἴτη116 ααϊα “ (Ηγ.) -- 

οὗτοι Ηπι.2 Αν. (Ὀ1.) --- ὡς οὐ (Ηπι.2) Βῦ.2Ἐ ΑΥ γορϑίίο ραγοθαϊαο τμ6- 
τουῖοα (οαϊ αἰ ββίμη}}18. οϑῦ ἰφογαίίο 1. 11, 48 5844.) ἀἰβρ!οοῦ; δᾷ πος ἴῃ ὡς τ᾽ 

οὐ τη88, οὐ ὅ0ῃ, οοῃβθαθαηῦ. --- ΟἹ. ΤΥΐο]. πὼς τε; ἃπ 5. ἰ4θο ροβὺ φεύγων 

ἀἰβάηχι (Ὁ) αὖ ΠΟΟ Ῥτο ἔφυγεν Οβϑοῦ 9 ΔῊ ἰά60 Β.ΡΘΙΪΟΥΘ νοΥβιι ροβῦ ματέρος 
(αἍ υὐ ὕπο οβϑθὺ ρῖὸ ὑπῆν, ὑπῆλθε ἡ Νρυΐγζαχμη ογθᾶο, [|| 38 -ἔβα [Β]Β0)2Ζ Ὃς 
[«Ἴ Ορ." -- ἐβαν ΟΥ̓ΧΖερΖοάς ΑἹ. ο. ΕἾΤΟΙ οΥὐπβ ὃχ ἃ αἰ γ8. 4. Ι! 
ΟΧύγ, οοιῆτηα Ροπαηῦ ΑἹ]. Πο, ; ἰά ρναθίογαπί Ηπα.  γ. (οαπη Β0Ὰ. 3) --- τηαΐο- 
γομ ἰδέ. μαθθηῦ τη58. οὖ σὙ6}}, οαά, [| 80 βασίλεια ΒῈΡ ὈλΙΧΩΖΙοάρΣ ὃ,» 

ΑΙ, Βο: --- βασιλεία α’δ΄,Δς --- βασιλὶς ϑω. Β6. Αγ. βασίλη Ῥνυ. 
(2011. Ηβγοῃ. 8. νυ. θώκἠλλὴ ΕἸ. Βρ.: (Βρ.3) ---- βασίλεα (ϑαι. ) (1}.) --- [τἃ- 
ἰθοῦβ γουὶθ καὶ βασίλεια ϑεὼν ἤπια. 1 ας ριῸ ἀλλὰ Βυβρδυϊξααίαν καί; αὖ ἄ6 
ἀλλὰ δριπᾶθ οοῃβίαι --- βασιλεᾶ Βὸ. Ἠπι.2Ἐ --- Οοηίτα Βα. 1Π|, 4217 νἱάβ 
10. ἴῃ ῬΙῸ]]. Ῥαΐῃ. Ρ. 42 58η6.; οχ οἷιβ χαίοῃθ ΘΟ ΒΘααὶ νἱ ἀοίατ αὖ ἢ. 1, βα- 
σίλα βουθατηυβ. 
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τοὶ μὲν οἰχϑεισᾶν πυλῶν 
5 Υ κ .. ὃ μὴ 5 ἐς ϑαλάμου μυχρὸν εὐρὺν ἔβαν, τέκνοισιν ὠκείας γνάϑους 
3 , -» ε »᾿ὡ ι " "Ἱ ’ ἀμφελίξασϑαι μεμαῶτες" ὃ ὃ ὀρὸν μὲν ἄντεινεν κάρα, 

» -“ ’ πειρᾶτο δὲ πρῶτον μώχας, ὅς 
" ᾿ δισσαῖσι δοιοὺς αὐχένων ᾽Αντ. γί. 

’ ἤ δ΄ ὦν ἩἘ ἢ Φ 45 μάρψαις ἀφύκτοις χερσὶν ἑαῖς ὀφιας" 
ἀγχιομένοις δὲ χρόνος 

Α 9 ,ὔ “- ’ὔ 5 ἤ ψυχὰς ἀπέπνευσεν μελέων ἀφάτων. το 
3 5 'Ψ , ἐκ δ᾽ ἀρ᾽ ἄτλατον δέος 

»" “νὝ « ͵ 5 »" ἢ ,ὔ πλᾶξε γυναικῶς, ὁσαι τυχὸν Αλχμήνας ἀρηήγοισαι λεχ ει" 
λ 3 ͵ ΜΝ “ 5 -“ 50 καὶ γὰρ αὐτά, ποσσὶν ἄπεπλος δρουσαισ᾽ ἀπὸ στρωμνᾶς, 

ε "»" ΕῚ « ὁμῶς ἄμυνεν ὕβριν κνωδάλων. 75 

42 ὠχκ.] ὁξ. Ηοκ. || 48 ὅ δ᾽ (ὅδ᾽) ΒΟ ΧΖάφσα' δ' ΑΙ, Βο:Ὲ --- διηϑὶ- 
Βα ὈΥ̓ -- ὁ δ᾽ Β Μη, δι.» {{ἀνέτεινε ΒΒΏ --- ἄντεινε ΒΙΌΥ͂ΧΖῳ Βο; 
-- ἔντεινε Τ|, --- ἄντεινεν (α΄ δ΄ ΑἹ. Εο.Ἐ [ 44 δισσοῖσι φ || 45 - ψαις ΒΒ 
ΒοΙΣ -- ψας ὈΟΥΧΥΖοάσα δ δ΄ ΑΙ. {[|ωΩωἀφίκτοις Ὁ {{εἑᾶς Υ ! 4θ5ᾳ. 
ἀγχόμενοι δὲ χρόνῳ ψυχὰς ἀπέπνευσαν Βᾶ, (Βε.3) Ηι. Μυϊο πιαρῖβ ροβίϊοα 
νυϊραία: οἵ, Ῥτ. Ηγ. δ. οἱ ρὶ. Τυῖοὶ. πολὺν γὰρ αὐτοὺς ἐχράτει χρόνον. {} 
ἀγχομένοις ΟΠΠ65 (οεϊδ πη Π) Ι χρόνος ΟΠΊΠΘ65 --- χρόμος (βου) ϑομαι. 
(ΒᾺ. ΤΥ], 462) ἄς 5ρίγξα. ἱπίθγοϊβο τηουϊθηθατω, [| 41 -σξ Β --- σε ΒΓ 
ΥΧΖ --- σεν [ο]άφα' δ΄ ΑἹ. Βο." [048 ἀρ σα || ἄτλατον Β. --- ἄτλαντον 
Βο: [δέος Β.ΒΉΌ ΟΥ̓ ΡοΖεαΊβ' δ Σ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ (φαπι αἱ. ὙΤυῖοὶ. φόβος) -- 
βέλος Ὑ ΞΕΧΥΖοάσ Οχ. Ηπι. Βδ. (Β6. Ρὴη. ΧΙ, 249) αὐδθ ἴΆ]βα. βοτίρίατα 
ὨΪΠΓαΥ ΘΥΡΌσΘ Πυατ Υ αὐ ἀμφιδεύματα Ο. 1, ὅ0. ἴρβε ξ6 8 ΒΡΗΔΙπιαΐθ τὸ- 
γοοδυϊῖ, παρᾶ οππὶ ΠῸῚ δηἰτηδἀνουίθγθπέ ἈΡΟΡΥΑΡΒΟΥΆΙη ΠΡΥΑΤΙ,, Ργοραραγαπί 
ΟΥΤΟΙΘΤῚ : 6Χ ᾿ἰβάθτη ρϑηᾶθηΐς Μοβοβοραϊοι. ΜΙιγοσῖβ νυ. ἀ. (οχεθρίο Ῥπ.) 
ΠΟ Υἱαἴ586 ἰδπὶ βέλος ἀτλατον ἐξέπληξε ορβοισαπι, παδοβίξαμη, ΡΥ Υϑατα 
6886, 4πδπ| δέος ἄτλατον ἐξέπληξε ἕλοῖ]ο, ΒΙΠΊΡΙΘΧ, δρίμτῃ, -- Εἰχ Β0ἢ, τοῦτο 
τὸ ἀνυπομόνητον καχόν ΠΪΉΪ] οἴβοὶ ροξεβί. -- βλάβος ΗΙ. (μά! 6πι) ---- (τάφος 
Β4.) [49 ἀλχμήνας οἴηπεβ [{ -γουσαι Ζ [{ 50 ποσὶν Τ| [ πόσσ᾽ ἀπέ- 
διλος Βρ. ἱπ ΡᾺ, ΧΥ͂Ι, 601. Νοη ορυβ. Ὑ᾽άθ ἂθ ἀβένο ἴῃ ΡΘᾶ685, ποὴ 
ῬΘάΙΡα 5 γαϊθηίθ δᾶ Ὁ. [, 89 οἱ ΧΙΠ, 69, Ῥτγοϊδοίο δὶ δββοί ΡΘαΙΡ 8, 
ἔγρογοῦ Ῥοθία πθάτιο ϑχοιβδυθίασ Ὁ, Χ, θ5 α]αΐο, υϑὶ ποσσὶ τρέχων ΘΙΠΡΗΔΙΪοΘ 
ἀϊούαπη τοῖο 86 πᾶῦθέ, Αὐραίαβ δέϊδτη Τυϊοὶ, γυμνὴ οὖσα τοῖς ποσὶν, ἤγουν 
ἀνυπόδητος. -- ὅοι. γοεῖ. ΒΡ. αὐτοποδητὶ (Ὁ αὐτοποσὶ [δὲ }}). Ι ὁρ.] δρ. Υ. 
Π - σαισ᾽ ΒΒ᾽ (Υ7) ΗνὉ» --- σασ᾽ ΌΥ͂ ΧΖ[ο]άσα δ΄ δ΄ ΑἹ. Βο:Ἐ {{Οὁμῶς 
πη88, ΑἹ. Ηο, ἡ ὅπ. Οχ.Ἐ --- ἔβωσ᾽ (ἀμύνεν) Μὰ. --- ὅμως 8ι. Βα, Ηπι. Βῦ." 
-- Τῆο]. ὁμοίως τῷ ἡραχλεῖ, τοοίθ, οὰπὶ ὅ6ι, Υ οἱ.3 (ρατ.). ΝΙΒὶ οὰτῃ ΕῪ. 



ΝΈΜΕΑ 1. 2ΟἹ 

Ἔπ. γ΄. 

ταχὺ δὲ Καδμείων ἀγοὶ χαλκεοις ἀϑρόοι σὺν ὅπλοις 
ἔδραμον" 

ἐν χερὶ δ᾽ ᾿Αμφιτρύων κολεοῦ γυμνὸν τινάσσων φάσγανον 8ο 

ἵκετ᾽, ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς. τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέξει πάνϑ᾽ 

ὁμῶς" 
εὐθὺς δ᾽ ἀπήμων κραδίωα κἄᾶδος ἀμφ᾽ ἀλλότριον. 

55 ἔστω δὲ ϑάμβει δυςφόρῳ Στρ. ὃ. 

τερπνῷ τε μιχϑείς. εἶδε γὼρ ἐκνόμιον 

λῆμώ τε καὶ δύναμιν 
υἱοῦ" παλίγγλωσσον δέ τοι ἀϑάνατοι 

ἀγγέλων ῥῆσιν ϑέσαν. 

ὅο γείτονα δ᾽ ἐκκάλεσαν Διὸς ὑψίστου προφώταν ἔξοχρν, 99 
ὀρϑόμαντιν Τειρεσίαν" ὃ δὲ εοἱ φράζε καὶ παντὶ στρα- 

τῷ, ποίαις ὁμιλήσει τύχαις, 

(ει ὅοι, οὶ. 12) ὁμῶς δα οδθϑίογαβ θιηΐηαβ τοίθυγ ρδοθαῦ, ααϊθυβοῦπα ππὰ 

ΘΧΡΑΥΘΒΟΘπ5. ΑἸοιηθηδ βΘΥΡθηΐο8Β ἔπρουϊ, Θθα νϑΥΘου αὖ ΠΟΟ γαϊθδῦ ἀμύνειν. 

5] σὺν ὅπλ. ἔδρ. ἀϑ. ΒΒ ΠΥ ΧΥΖοάς Οχ. ᾳαοᾶ αυΐϊβ ἀοίεπααι 60]], 
Ῥ, ΠΙ, 6 4].,) πἰβὶ ρυδοβίαῦ οὐθύϊοαση αἰβαπροῦθ, 46 απ τ νἱᾶθ δᾶ Μοίν. -ς- 

σὺν ὅπλ. ἀϑ. ἔδρ. αἸβ' δδ'΄ (Τιῖ61.) ΑΙ. Βο." --- ἀϑ' σ. δ, ἔδρ. τα, Βῦ." 
- ἔδρ. σ. ὅ. ἀϑ. Βαᾳ.132 Ηπ. [||582 χερσί ΥΧΖ [1 κωλ. 7 39 [{γυμνοῦ 
ΧΥΖας [{ τινάσσων (οτα. φάσγανον) ΒΒΏΠΥΧΥΖ -- τινάσσων φάσγανον 
οδάφ Οχ." (φ. τ. Οχ. νἱο ορογαύαμ 3) --- Είφος ἐκτινάσσων Ζπια β' δ΄ δ᾽ 
(Τ ῖο1.) ΑἹ. Βο." ὅ1ὰ, --- ἐκτινάσσων ξίφος δ, Βᾶ, --- Ρ. πῃ. 6. (δ6ῖι. δά 

ὅ1, δὅ2. ἀρϑυαπῦ ἴθ ΒΌΤΤΙ Βο.Ἐ; οὐΐατα ἴῃ τοίγδοίαϊίΐοηθ Μ᾽ ούδ. ὅο ἢ, ἂρυᾶ 

Τυῖο!. οδάοπι Ιαοαπα ᾿ηγθηϊδαν.) ---- Ὑ γάτα υἱαϊρ Μοβομορυΐαβ, [| 54 καρδία 
τη88. ΑἹ. Βο." Βά. Οχ. --- κραδία ὅ:. ΗΥ. Β6. [|| κἄᾶδος Οἴηποβ [[| ΘΧίι. 
ΘΧΡΙ. ἰδοῦπα ἴῃ Τ; Οὗ, δά Ρ, ΧΙ οχίγ {|| ὅθ τὲ οπι. οφ [| οἷδε Β -- 
εἶδε ΒΙΤ]ΊΟΥ̓ΧΖ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- εἶ δὲ Ὁ {| 51 λήμμα Χ.Ζ Ι 58 πα- 
λέγγλωσσον Β.Ὁ {110 Βο:Ἐ --- παλίγλωσσον ΒΥ͂.Χ.Ζαα' δ΄. ΑΙ. ---- πολύγλωσσοι 

Ι δ᾽ οἱ Τῦ -- δὲ οἱ Ζ -- δέ οἱ Β [τ6}.] ΑΙ. Βο.Ἐ {|| θ0 ἐκκάλεσαν Βρ- 
ὈΥ͂, οὐ ἄφ --- ἐκάλεσαν ΒΔ.ΒΙΒΤΤΙΥΧ.Ζ (ουπι ὅομ. ΒΤΊΤΙ; ἴῃ ὅς. Ὁ. πος 
ΘΟΙΏΠηδ, ΟΠ ϑϑιιτα 680) --- ἐκάλεσεν ΒΟ: (οατα 508, Βο.) --- ἐκκάλεσεν αἹ β΄ δ΄ 

ΑΙ. δὴ." (οαπι ρ]. Το]. πλησίον ὄντα αὐτοὺ ἐξεκάλεσε τοῦ οἴκου αὐτοῦ). 
Νονδύϊομθ Τυϊοπἰαπῶ ΠΟῚ ΟΡ8 οὐαί. Ρ]ΌΓΔ}15 ΘΟΙΆΠΊΟ Ι5βί πηι τη θη βατα ΡΥ86- 

θεὲ. {{ 6] δὲ οἵ ΥΖ --- δὲ οἵ Βὺύ." --- δὲ οἱ Β.ΒΗΓΤΙΊΟΥ,Χ {ε]α]|9]α δ΄ ΑΙ. 
ΒΟ: Ὲ [] π. ὁ. τ. οι. ΧΖε 



102 ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Α΄. 

“ " 3 ὅσσους μὲν ἐν “χέρσῳ κτανών, Αντ. δ΄. 95 
« ΄ -“ “. 

ὅσσους δὲ πόντῳ ϑῆρας ἀϊδροδίκας" 
,ὔ Α ,7] 

καὶ τινὰ σὺν πλωγίῳ 
5 "Ἢ ͵ 3 

ὅς ἀνδρῶν κόρῳ στείχοντα τὸν ἔχ,ϑρότωτον 
φᾶσέ νιν δώσειν μόρον. 

κ « » " 

καὶ γὰρ ὅταν Θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μώχιαν τοο 
3 Ι ,ὔ «- ἃ ε -" ἥ 7 ᾽, 

ἀντιώζωσιν, βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ 
πεφύρσεσϑαι κόμαν 

02 ὅσους ὁη -- ὅσσοις Χ [1 κτανὼν] καταγών ΤῸ {||ωΆ683 ὅσσας Β | 
δ᾽ ἐν ΒΒ) {ΤΊ ́ .ΧΖοεάσα' δ΄ ΑΙ. Βο: Ἐ Οχ. --- δὲ ὅ1η. Ἦν. Βε.5 Οὗ, 50}. 
οι. Ρ. Υ οἱ δᾶ Ὁ. ΥἹΕΙ͂, 16, ἢ ἀνδροδ. Ό {θ4 καέ τινα... στείχοντα 

τὸν] “ᾧ ὅντινα. . στείχοντα" τῷ ((. 6. ᾧ) Ρν. ΜΙ. --- καί τινι... στεί- 

χοντι τὸν (πα, 33 Ὡς, 3) Βα. {|| 65 ἀνδρῶν νόῳ στείχονθ᾽ ὁδὸν ἐχϑ. Ηι. ᾿ 
στείχ.] στέχ. α' δ΄ ΑΙ. (Τ το]. οαπὰ οἱ. στείχοντα, πορευόμενον) [ τὸν ἐχϑρό- 

τατον] τῷ ἐχϑροτάτῳ Βε. (Ηπι.13) Ανυ. --- ποτ᾽ ἐχϑρότατον (Ὀ1.) -- πων- 

ἐχϑρο οτάτῳ ΚΥ. [66 φᾶσέ νιν τη88. ΑἹ. Βο. Βὺ.3Ἐ (ς. οἱ. Τὴ]. ἔφησε 
αὐτὸν ἀνδρα) --- φᾶσέν ἱν Ηπῃ.; -- φᾶσε ἦν Βῦ.1 --- φᾷσέν ἐν Ηπι.32 ΟἿ. ο 

Ῥ. ΙΨΡ, 36 {{| παύσειν (πώσειν) μόρον ΑἈ. (Ρι. ΧΥ͂Ι, 56) αοοαβαῖῖνο τὸν 
ἐχϑ. μόρον οθδούαπη ἰπάϊοαπέθ , ἰἕα αξ Ροββίπηαπη ἔλίαπι οθίτδι. ὁ Ῥοϑβϑβὶβ δὕϊδτι 

γεύσειν οὕπη ἄαρ]. δος, αὐ Επτ, Ογοὶ. 149. {0 μόρον πιξΒ. ΑΙ]. Βο. 3 (Βεᾳ.3) 
ἢ. (Τυῖο!. ο. οἱ. ϑαάνατον) --- μόρῳ Β6. ὮΙ. Βῦ.53Ἐ Ταπίαπι οοηδέδέ, 
ἉΤΕΘΌΙαπΙ τὸν γοίΆγΘ, Π6 τὸν ἔχ. οὔπὶ τινὰ (θαμὰ 0.3 Ἐ) σοηβοοίθηνιβ (οῇ. 

Κγ. δ. οὐ Βἢ. [Ν, 48. δ4954ᾳ4.), ᾿Ιάρηχας οοπβτγιηδηῦ ὅ0ῃ.188 Αα πος 

50}.: αἰδουίε ἐδβίδίισ τινα... στείχοντα ῬΥῸ τινι... στείχοντι ρΡοβίζαμη 
6886. Ηἴπο ρῥτοβοϊβοθηϊθβ. νυϊραΐδιη ἰΐα ἰαπίαπν ἔθποτο Ῥοββασηιβ, αὖ δίδωμι 

αὖ ἀναγκάζω οὕτὰ ἀπρ!ϊοῖ δοοιβαῦνο οοπίπποίμπη 6586 βία πιαπηιβ ΡΓῸ εἰς τὸν 

ἐχϑ. μόρον. Οἵ, Ο. ΥΠΙ, 68; Ρ. Υ͂, 10. ϑιῖπ πιΐππβ, δὰϊ οὰπὶ ΑἸ. παύσειν 
τπιθουτηγ γεύσεινγ δαῦ οαπὶ ΒΘ, Αν.. τῷ ἐχϑ. μόρῳ γο] οὑπὶ (Ηπι.13 Βᾳ.3) 

ἢα. τινε... στεέχοντι Βου]θοπᾶμπι οϑὲ, οἵδί πθαίγαπι ἃ Β6ῃ. Ἰθοίαπι 6558 
ἈΡΡαγθῖ. (αἱ νϑῖὸ νιν (ἐνὺ ἀδέναπι Ῥγοθδν οί, ῖβ οατὰ Ηπι. 5. (ς0}1, Ηοπῃ. 

Π. ε, ὅ71) μᾶθο οπηπῖὶᾷ ΠΟ ἀα Βαβι οὐ Απίδοο, βθᾷ ἂθ Νβββο ἰρβίβαιι8 

Πογοα]8. πηοτίθ ἀϊοία δοοϊρίοι,. ϑθᾶ ορβίδῃης Υ εἱξ. 56 ἢ., καὶ γὰρ ᾿πβθάμθηβ, 

ΟΥ̓Ο πδυΥδΟΠΪ8. Νοο σΟΠΥΘΗΪγΘ υἱάθίαν ΤΟΥ 5. τηθητῖο ᾿ἰδπαθ8 ΗΥΟαΪΙ8, 

γιά Τὶ. Ἀσουβαῦνας βυθοῦ ἴῃ ἢἷβ Θμπποἰ ϊβ βοῖοῦ ἰΐα ἱπίουροπὶ, αὖ νιν 

Ἰπξογροβίζατη οβὲ: οἵ, δὰ Ὁ. 1, 104 {{|Ε61 ὅτ᾽ ἄν Ὁ (ουπὶ ϑ6ἢ. }) Ι --σσιν 
(α΄ δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- σσι σοῖς, (εὲ 4) [| 68 αἰτιάζ. ὕ' --- ἀντιάξ. (Βᾳ.3) {} 
-ωσὶ Β --- ὡσιν ΒΥ οἸά ΑΙ. Βο." -- ὡσε ὈΤΌΧΖα δ΄ [] γαῖα ΤΔΟΙΠ 4ς 

-- γαῖαν Ὦ -- γαία ΒΥ ΧΖρο ἄνο Ἠο.Ἐ -- γαίᾳ [φα' δ ΑΙ. Μι.Ἐ -- γαίας 
Βα." Ηι. --- δ... τὴν κόμην αὐτῶν (ἃ ΒΤ Ηο.Ἐ ᾳαοὰ ουν Βῦ. ἱπ αὐτῆς 



ΝΕΜΜΑ 1. 1403 

Ἐπ:..δ'. 
“ὔ ἃ. εἴ κ ΠῚ ΓΈ Α « Δ}... 5 » 
ἐνεπεν" αὐτὸν μὰν ἐν εἰρήνᾳ τὸν ἁπαντῶ “χρόνον [ἐν] στχιερῷ το5 
ς 4 ; Ι 3 7 

70 ἡσυχίαν κωμώτων μεγάλων ποινὰν λωχιόντ᾽ ἐξαίρετον 
5 Α 7 ᾿ [υ Ε 

ὀλβίοις ἐν δώμασι, δεξώμενον ϑωλερὰν Ἥβαν ἄκοιτιν καὶ 
“ 

γωμον 110 
ὔ ι νΝ 7 ᾿ ΓΝ. , 

δαίσαντα, πὼρ Δὶ Κρονίδᾳ σεμνὸν αἰνήσειν νόμον. 

τασίαγουῖ!, ποὴ ἰπ.6]]100) τὴν φαιδίμην συμφυρήσεσϑαι τῇ γῇ --.- {{|πεφύρ- 
σεσϑαι [Β]Β᾽ 4 [τ. γ.] ΑΙ. Βο.Ἐ --- πεφυ σθαι Τ' --- πεφυρήσεσϑαι ὈΥ̓Χ. 
Ζ -- πεφυρήσασϑαι Τ', ---Ζεϊ μιχϑῆναι --- δε! φυραϑῆναι, μιχϑῆναι [} 

οπι. κόμαν Ὁ 

09 ἔνεπεν οὖφψα' ϑιη." -- ἔννεπεν ΒΙΒΌ.ΤΙΌ.ΥΧ.Ζ Βο:Ἐ { μὰν Β 
--- μὰν Ὀαδ' πο: (δει δὲ) --- μὲν ΒΙΒ.,ΤΟΥ.Χ οὐ --- μεν Ζ {[ εἰρή- 

νᾳ(α) Β.ΒῸ.ΤΟΥΝΧΖΙοε]άσα' δ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ --- εἰράνᾳ ΗΥ.5 Ἐ (1π πα]10 τη8. τὖ 

νἱαθία) [θ056. τὸν ἅπαντα χρόνον σχερω [ἡσυχίαν καμάτων] μεγάλων 

ΒΤΡΟΤΥα β΄ δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο. --- [ῖ4, (Ξε σχέρω) Ὦ --- ἰἅ. 564 σχερῶ(ῷ) Τ ΔοΖκι 
ΟΡ." -- ἰἃ, (βθ χρόνον ἐν σχερῷ) Ηπι.5 Βρ.2 --- ἴἅ. (θ864 χρόνον γ᾽ ἐν 
σχερῷ) Αν΄. --- ἰ4. (86 χρόνον .....- Ι ἡσ.) Β (ἰἀΔοιπὰ δάπηϊ558) ---- 14. (568 

χρόνον σχεῖν ] ησ.) ΧΖ - ἰἅ. (βοᾶ χρόνον σχεῖν ἀεὶ | ἧσ.) οὐφ (Μο56}.) Οχ. 
Κγ. Βρ.: (ἅσ.); δἱ »σχερῷ ΘΧΑυ δ 8 οδῦ ἀπδπὶ αὖ ΠῸῚ 80 ἶρ80 ΡῬΙπᾶδτο 

Ρτοίδοίατη 810“ (Ηπι. 5...) --- ἴ4, (βοα σχὲν ἀεὶ) Ῥυ. Ηγ. Β6.Ἐ (ἄσυχ. Ηγ.2) 
-- ἰἅ. (βεᾶ σχησέμεν) Ηῦ. --- ἰἅ. (βθ τ. ἅ, διάξειν χρ. ἅσ. 8. πεδα σχεῖν 

χρόνον ἀσυχίας) Βρ.1 δοηϊ., απογασα: 1Ππα ΟΧ 56}. "τυ μος 6Χ. Ἐπρὶ. 

ῬῚ, 11 ξ΄. 21 τυουΐ ,Ῥοϑαῖβ ΕΞ Ἂν ἃ: χρόνον καμάτων ἐν σχερῷ ἁσυχίαν μεγά- 

λων Ἦπι.1 --- καμάτων “μεγάλων ἐν σχερῷ Ι ἁ ἀσυχίαν τὸν ἅπαντα χρόνον Βῦ.Ἐ 

-- Εχ 80}. ὅτι καὶ τοῦ λοιποῦ αὐτὸς ὁ ἤρ. ἐν εἰρήνη καὶ ἥσυχίᾳ διατελέσει 

(Βοος Β Βο. υδὶ διάξει ὈΤΤΏ, ταὐτὴν ἀμοιβὴν τῶν ἑαυτοῦ πόνων λαβὼν... 

ΠΪΠ1] οὐ οἰβοιθαγῦ, ὙΥΙΟΙΙηπι5. δὰ σχερὼ, Βαροῦ 9]. καϑεξῆς. Βογρίκίατη (οὐ 

Ηπη.3) βθοαίαβ ΠῚ; ΠΘβΟῖΟ ἰϑηηθῃ ὯΠ 80Υ]0Ϊ ροβϑὶῦ χαὶὲ σχερῷ ἰἴΐὰ αὐ καὶ ἰο- 
π5 βθῃξθηϊίαθ βἰῦ, αὖ οβύ ἀρυιὰ 50}. Αἡ κἀν σχερῷ ἔπι --- Ἠά. ἐνσχερὼ 

ΡΓδοίουι. --- Ψι46 Μείγ. [|{0170 ποινὰν Υ͂, [[λαχωντ᾽ Υ [|| 12 διὶ (δεὶ 
γοίί.; διὺ οὐ διὲ γ606.) τη88. Α1. Βο." Βρ.2 --- δὶ Βό.Ἐ [[[ο5-νίδῃ σ΄ {{|αἰνή- 
σει ΒΒ -- αἰνήσειν ὈΤΥ ΧΥ Ζ[ε]αψαΊβ' δ ]δ΄ ΑἹ. ο.Ἐ || νόμον Βοιῖρβὶ (Π. 
αὐτὶ ὅοῃ. ΒῸ εἴς. σύννομον, 508 φογῖ0) ὁαπὶ 0Η. ΤΌΙΥΧ 9], (μα οοπηπηαία 

οδ88 οπηῖθθα 81ηῦ ἴῃ ΒΡ Βο.) τὸ δὲ σεμνὸν αἰνήσειν ἀντὶ τοὺ εὐαρεστήσειν 
τῷ παρὰ Θεοῖς νόμῳ. ῇ οὕτω" τὴν διανέμεσιν τὴν παρὰ Θεοῖς ἐπαινέσειν. 

ΑἸδογαπη. ΟΟμηπιᾶ νομὸν ΒΟΙῚ ταδί. -- δόμον Β' ΒΗ ΤΙ ΖροαΊβ' δ΄ δ΄ ΔΙ. 
Βο." -- γάμον ΒΕΥΧΥΖερρας --- ἕδος (Ηγ.) --- βίον (Βρ.3). Νος δόμον 
ΟὉ δώμασι ῬΥΔΟρΡΎΘΒθαπι ροπᾶπ5 παροὺ, Π66 γάμον οὉ γάμον Δἰῦοσατα ΡτοΟχὶ- 

πηστη ἴοιτὶ ροίοϑί. Οτία γυϊραία θα ΔΛΙΝΗΟΕΙΝΟΜΟΝ αὖ ἴῃ  ὁδόνιν Ν. 
Π, 7 οὐ ἴθ. 28 ἐνεμέα ρτοῸ ὁδόν νιν οἱ ἐν νεμέᾳ; οἵ, Ο. 1, 6 οἰο. Ηος οὐπη 
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εχ 80. Τῦ ἴῃ ὅθι. αδιτα. Ρ. ΥΠΙ οτηθηᾶαθαπι, ποβοϊθθατα ἰἄάθτη. ἴαπὶ ΟἸ πὰ 
οσοηϊθοίατὰ Ῥααν οοταπηθηδαΐαμη οὐ ἃ ΜΙ|. (ρ. ὅ6) πηρτοθαίαμη ἔαϊββ,. ΟΥ̓Ὦἁ 

οἔαμπι Ῥ, Π 48 Ὁἱ Βα. δρίθ ἰαυπᾶαύ Ῥτορεσγί. Υ, 11, 8. ἱπέδστιαβ ἱπέγαγαης 

ἴαποτα 16 σο8΄ ἴ. 6. τορτ ἰηίουπα. Νονΐξ Ἰάθπη Τῆσοὶ.: ἤγουν ἐπαινέσει τὸν 
οἶκον τοῦ διός, εἰς ὃν Τοιούτων ἀγαϑῶν ἔτυχε, σύννομος γεγονὼς τοῖς οὐρανίοις 

Θεοῖς, ἢ τὸν νόμον, ὃν ἔχει ζεύς, τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀνθρώπων τιμῶν τε καὶ 

ἴσους τοῖς λοιποῖς Θεοῖς ἀπεργαζόμενος. 
ΘΌΡΒΒοΥ. τέλος τῆς ἀ νεμέων φδῆς εἰς χρό μίον αἰτναῖον, Β --- ὕμνου τέλος 

χρομίου αἰτναίου. αἷδ' --- πὰ] ἴῃ [Β]ΟΤΟΥΧΖας 
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ΤΙΜΘΛΔΗΝ, ΑΘΠΝΛΑΙ9, 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΙ. 

κα. τς ΣΕ 

Χ 

ωω “ωδ-ὦ ἘΞ - τς, ---Χ- 4 0--νπ 

5.Σ.,., --,-ὺ..-.-“Ὁ 

ω ᾿ Ι 
Οϑὲν περ καὶ Ομηρίδαι Σ γρυλα. 

“ - ,ὔ ᾿Ὶ ͵ Ἁ 

ῥωπτῶν ἐπέων τὼ πολλ᾽ ἀοιδοὶ 
“ὔ ) 3 Ἃ ΜΝ, 5 
ἄρχιονται, Διὸς ἐκ προοιμίου" καὶ δ᾽ ἀνὴρ 

᾿ ς “» ΟῚ Ι μ δ » 

χαταβολὼν ἱερῶν ἀγώνων νικαφορίως δέδεκται πρῶτον 
Π 7 

Νεμεαίου 5 

Ιπ5ογ. οἵη. [Β᾿ΒΥΩΖ --- τιμ. ἀϑ, ἀχαρνεῖ παγχρατεῖ: α΄ -“--- τιμ. 

ἀϑ. ἀχαρνεῖ παγκράτιον: ΤΙΙ -- τιμ. ἀϑ. παγκρατιαστῇ. ΧΖ[ο]7. ΑἸ. πο. Ὲ 
σα ΟἹ ἈΠ ΤΉΒΟΥ 

ἃ τὰ πολλ᾽ Β -- τὰ πολλ᾽ ΒΌ -- τὰ πολλὰ Ζ (ειπι 56. Β) -- 
τὸ πολλ᾽ (8:9) ΤΌ --- τὰ πόλλ᾽ Υ ΑἹ. Βο.Ἐ -- ταπολλ᾽ Χαάγῃα] 10. {] 
ἀοιδοι Ζ --- ἀοιδᾷ (ὅς. ΒῸ Πο. δά 1. 1, 68 νυ]ρ.) --- ἀοιδοὶ γ0}1,. [Οϑᾷ3. ὁ δ᾽ 

ῬΑ “1:4 καταβολᾶν Β -- λὰν οὐ λὰν Β -- λαὰν οἴάδο ποοοηΐα Ὦ --- λὰν Τὶ 

[06111 Δ], Ηο.Ἐ [{ἱερὰν [Β]ΒΡ[ΤΊἸΟΥ͂ ΑἸ. Βο. ΟχΣ. --- ἱρὰν ΧΖοάγα Ὁ β' 

- ἱερῶν [α΄] δὅηπι. Β4. Βο. Ηγ. Βε.Ἐ (πὰ Ζ ὦ βαριὰ ἄν) οὕτῃ ὅ.ἢ. τῶν 

ἱερὼν ἀγώνων, Νοβοῖο͵ δὴ Ῥίπάλτιιιβ ἴπ Ἰθ6. ΑΓ πτὰ σΌ ποτ ΑΘΟΙΪΟΟ ἡ ἀγών 
ἀϊοονο γοϊπονῖε, αὐ ἡ αἰών, ἡ τάρταρος, ἡ ἰσϑμος. Ναπι ἀγὼν ργορτῖο ἄο 060 
ΟΥ̓ΡΘΙ 8. ΔΙ τ τ 5 σηἸΠοαῦ, ἢ α0 ΘΟΙΉΡ]γΓ685. ΟΟΠρτοσδηΐαν; οἵ, Ο, Χ, 24. 

οὐ ϑεῖον ἀγῶνα Ηοιηοιΐοιω, ΙΔ Τιοχ. οὐ Βδ.1 1, 4848ηᾳ. [0 πρῶτον ΒΒ 
ὈΤΌΥΧΙΥΊΖΙο]α[7γ,]0 Το. (οαπὶ βοῃ. Μοῦ, οὐ ἤδο. νέμεα νικήσας πρῶτον) 
-- πρῶτα α'β' δ΄ ΑἹ. (Τυῖς].) --α πρώταν (Ηγ.) Βῦ." Αὐλᾶπβ. δβῦ γψοοία 84- 

ὙΟΥΌΙ, ΠΟ ΔαΙΘοῦν! ργὸ δάνθυθιο ροϑι. ΟΥἮὨ, νβ. 16. Νοη ἄοθοι δου 50}, 

ΤΙ τὴν καταβολὴν, τουτέστι τὴν πρώτην ἀρχὴν (611. οπαϊετπηδ πρώτην), Π66 

ΤΥ ἴημα, οὐποηαδίίο πρῶτα, αὖ πρῶτον σοΟΠγΘΠαίαγ, [{| νεμεαίου [Β]Π|ΤΊΌΥ 
Βο.Ἐ --- νεμαίου ΒΧΖοεάία -- νεμξου σα 

Μοττη5 6, ΡΙη ΔΓ. 20 



306 ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Β΄. 

3 . ΕΒ 

5 ἐν πολυύμνηήτῳ Διὸς ἀλσει. 

ὀφείλει δ᾽ ἔτι, πατρίαν Στρ. β.. 

εἴπερ καὶϑ᾿ ὃδόν νιν εὐθυπομπὸς το. 

αἰὼν ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ᾿Αϑαναις, 

ϑαμὼ μὲν ᾿Ισϑμιάδων δρέπεσϑαι κάλλιστον ἄωτον, ἐν 

Πυϑίοισί τε νικᾶν τς 

1ο Τιμονόου παῖδ᾽. ἔστι δ᾽ ἐοικὸς 

ὀρειᾶν γε Πελειάδων ἜΣ τρ. Ὑ. 

5. πολυμν. ΤΌΖ(ΙΒὉ) {|| 0 ὀφέλλει Ηπι.: [|| δέ τι Β.Βἢ.οἀΐσα'β' ΑΙ. 
Εο: Βι. Μι. (οαπὰ ὅ.ἢ. Τιυῖς].) --- δ᾽ ἔτι [{[Π]Ὸ..Χ {0]Ζ Ορ. δι. συ 
50ῃ. οί. Ἰορουῦ ἤομ αἰβοτίο ἃρραγοῖ; ΑὐἹἱβίαυο μ8 ϑαΐοη 6 ἱΠΊΡΟΥΒΟΠ ΑΙ 

βίγαοίαγα γουῦὶ ὀφείλει οαπὶ δος, ὁ. ἱπῇ. σοῃϊαποῖ, ΠΟῚ γΘΙῸ 46 τι δὲ ἔτι δᾶ- 

ΤΠΟΠΟΙῸ ὙΟΪαΐββ6 υἱάθίασ οαπὶ ἀἰοοτοῖ ὡς ἂν εἴπῃ τις ὀφειλόμενον δέ τί ἐστιν, 

δὶ ογρᾶο δ᾽ ἔτι βουϊθθηᾶιπη 6856, αὖ δῦ. Δα ἤος ἀθθϊτατη οί. ϑῖηθ ἀσθῖο 

γεῖῖ. ἔτι Ἰοροταηξ, ΟἿ βἴπηι!θ βρῃδίμηδ χάϑοδον νβ. 7 εὖ Ρ. Υ, 11. {|πα- 
τρίαν Β.Β[Ρ.ΤῊΌῪ ᾿Χ[αΊ ΑΙ. Βο:Ἐ --- πάτριαν Ζ --- πατριὰν Υ͂, --- πα- 
τρώαν Ὗ Ξε. Ἰλοοογδαῖιιβ νἱάθίαυ θεὸ ΜΟβΟΝ. Ἰοοὶ β[μ}}}18 ῬᾺ ΥἹ, 45 οὐ οου- 
τορίδο ἰπ ἥρωα αἰϊΐδαας, ΟἿ, Ν' ΤΧ, 14. --- 5.Ε. γεῖ. κατὰ τὰ ἴχνη τῶν πατέ- 

ρων. Υἱάς δὰ Ο. ΧΠῚ, 18. [[ ἢ καϑοδόν νιν ΒΒΤ «Ὁ Βο. Βι. Με. --- καϑ᾽ ὁδο- 

νιν Ὦ -- καϑ᾽ ὁδόν νιν ΤΟΙ οα] α΄ ΑἹ. ΟΡ. 5.5 -- καϑ᾽ ὁδόν (οπι. νιν) Φ' 
-- καϑ᾽ ὁδὸν νιν ΧΥΖ [[ εὐθύπομπος ΒΒΤΙΠΑΊΘΊ Ηο.Ἐ Ηγ. (οαπι 86}. 

γεῖ. ἴῃ Ὁ οὐ ἀρυᾶὰ ΤΥο].; ἰδὲ ἰπ Ὁ οδὲ ἠϑύπ. [{τ| ἐϑύπ. 7) --- εὐθύποντος 
Ὁ -- εὐθυπομπὸς Υ ΑΙ. Βα. Βῦ." (συμ Βοι. [Β] Βο.) --- εὐθυπεμπὴς ΧΥΖ 
--- εὐϑυπομπὴς οὐ (Δοβοι.) Οχ. [|| 8 δέδωχε ΒΗΠΥΧΥΖαΐ Ἠμπι. Βῦ.Ἑ 

-κεν ΒαΊβ΄ δ ΑΙ. Βο." || ἀϑάναις ομλῃο8 (-νας Ὠ) [| 9 ϑαμὰ πιβ8. ΑΙ. 
Βο." (Ζει συνεχῶς) --- Ρ. π. ἢ. -- ἅμα Ἧι. δ. ιοὰ πὴ τοὶ μος Ἰοοὺ 

Ροβίἑαμπιλ σοῦ, αὐ Ν. 1, 22 [| πυϑέοισί τε Ὁ [|| -σίν τε γα --- σί τε 
ΒΒΟΧΖ [τ6}}.] ΑἹ. Βο." Βα, Ἐ (8.8.1 καὶ... καὶ; 56}.3 καὶ) --- σὲ δὲ ὅ1, 
Ηι. Νοιη ορυβ. Οἱ. Ο. ΥἹΙ, 12; Ρ. ΧΙ, 3. {{{Ὄἰ||θ παῖδ᾽ ἔστι δ᾽ Β..ΤῊΥ --- παῖδ᾽ 
ἐστὶ δ᾽ ΒΖπ - παῖδα δ᾽ ἔστιν Β, ἢο; (τπογῸ ΒΡ μδἰπιαίο) --- παῖδεσ] ἔστι 
Υ͂, -- παῖδ᾽. ἔστι δ᾽ ,1α«'β'δΊ ΔΙ. Βο.Ἐ (δὲ ,) --- παῖδα. ἔτι δ᾽ Ζ --- παῖδ᾽ 

ἔτι δ᾽ ΤΎΌΧ. -- παῖδ᾽, ἔτι δ᾽ οὐ --- παῖς. ἔστι δ᾽ Ἧι, (,,11οοὲ ἴῃ ῥτοπιρία 
810 παῖς ΥΘΡΟ ΘΙ, ῬΆΓαΤ (πο Πᾶθο οοηϊθούαγα ΡΥΟ 115 Τογ οὐκ’ τη. ἀ5856}- 

ἰἰοηίο Βῦ, οὐ ἢδ.). Βρ. ποῃημ!]οβ  οῦξ, οχἰβυπηδι ἀσυνδέτως 50. ρ5ῖ5βο Τι- 
4 “ΨΥ ᾽ , ᾽ : . 

μονοου παῖδ᾽ ἔστιν ἔοικος. Μ᾽Δοηδαν Ῥοι8. οπηποβ, ἄπο ΑὙἸβίδυοο, δοοιιβἃ- 

εἰναπὶ οαπὶ ἰηῇ, Δ ἱπιρουβοηδ!! ὀφείλει Βαβροηἶββο. ΝΊΠ] 5. ΠΡΟΣ Ῥοβὲ νιχᾶν 
. 3 ι - νν κ᾿ 
Ἰητουραησῖς, [δὲ οἶκος Κ᾽ --- δὲ οἶκος (ὅοἢ. Β ο. δὰ Ν. 1, 8) {{ὀϑᾷ1 ϑερειαν γε 
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ςς ἄνὴν “ὦν 

μη τήλοϑεν ᾿ΩὩαρίωνα νεῖσϑδαι. 
ε 7 »“» κ 

καὶ μὰν ὦ Σαλαμίς γε ϑρέψαι φῶτω μωχιατὰν 20 
͵ » νυ.» δ, Ἐν ΟΝ Μ “ χ Ξ 

δυνατος. ἐν Τρωΐϊᾳ μὲν κτωρ Αἰαντος ὠχουσεν᾽ ὦ Ἴἱ- 
, ᾿ 3 5 ἣ 

μόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ 
7 » 7) 

15 πωγχρατίου τλαϑυμος ἀέξει. 

᾿Αχάρναι δὲ παλαίφατον ἸΣ δὰ (ὃ. 98 

εὐώνορες" ὅσσα δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέϑλοις, 

Τιμοδημίδαι ἐξοχιώτωτοι προλέγονται. 
παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Ἰ]Ιαρνασῷ τέσσαρας ἐξ ἀέϑλων 

νίκας ἐκόμιξαν" 10 

οοηΐϊ. Οταΐοβ ἀρὰ ὅ.ῃ. (Ρ νν. Ηγ.) --- ὀρείαν τὲ (ϑ6". Β Ηο. δα Ν.Ὶ, 8 αἱ Ὁ 
ὀρείαν [οπι. τε], 1) ὀρείαν τε) 

12. ὠαρίων᾽ ἀνεῖσθαι ΒΒ. ὕτ. --- ὠαρίων ἀνεῖσϑαι (6. Β Βο. δα Ν. 1, 

ὃ αὉἱ Ὁ νεῖσϑαι ἴῃ Ππἰπγ8) --- ὠαρίωνα νεῖσϑαι ΤΎῪ Β0.2Ὲ (ς0]1. 1. 11, 67) 

-- ὀαρίωνα [ν] (Αἴοη. ΧΙ, 490, Κ᾽) Βα. -- ὡρίωνα ν. ὈΧΖ (ϑὅ.ι. Ὁ δἀ 
Ν. 1, 8) (ὧρ. ὅ.ῃ. Β δᾶ Ὦ. 1. υδίαπθ; ὅδ... Χ αχυϊπαιίο8) --- ὠρίωνα ν. [674 

7φαΊβ' δ] Δ]. Ομ." (ὠρ. ὅδ... Τ' υϑίααθ; βὅοῃ. Χ 018). Ποίδπαϊ ἀνεῖσθαι ἴῃ 
ϑ0ι, αογπι. Ρ. Π1154.; 56 59}. πορεύεσϑαι οὐ Επϑί, νεῖσϑαι ἢ κεῖσϑαι 

ϑανογβαηΐαγ; ὅ0}.3 ἐπέχειν (Β ο. οὔτ ΤΥῖο].: ποὶ ἐπάγειν ΤΊΠ) ἀπαθίραθτη 

οϑῦ, νεῖσϑαι δαίθιη βἰΠΡ]]οἷὰ5. οὖ τηαχίτηθ ροθίϊοα πη. ̓Ἰποθάογθ ἴπ 606]10 “΄ |] 

13 μᾶν ἢ -- μὴν « μαχατὸν Τοῦ - μαχατᾶν δ΄, [[ 14 τροέᾳ(α) π|88. 
ΑΙ. Βο:Ἐ --- τροΐᾳ ὅτι. Οχ." --- τρωΐᾳ (οογγοριᾶ ρῥυϊμηὰ) ΒΟ.3Ἐ (46. Οὐἶβὶ 
8.230 Ρ. 3814). Οὗ, δα Ο. ΧΠῚ, 18. {| μὰν ΒΙΒΌΤ,,ΥΧ Ζοασς Οκ. --- μὲν [1Π|0 
[7]α΄ ΑΙ. κο: Ἐ Ηγ." {{ω[ἀκουσεν] ἐγεύσατ᾽ Μα. [[ -σε τιμ. (οπι. ὦ) α΄ ((Ἰ. 

ὦ βαρτὰ τιμ.) [{νοραὔίνιιπν οπὶ πίθου. οοηϊ. ΒΒ) Ζα' Εο." --- οὶ 56. 
ΥΧΙ[ο]άυ ὅα. Οκ. Β6. Β0.Ἐ -- - αρϑίρας ΤΊ ΑἹ. Ηγ. [|| σέ δ᾽ (σὲ δ᾽ 

ΒΒΌΖροα’ ΑἹ. Βο." -- σὰ δ᾽ Τ' -- σὰ δ᾽ (σὰ δ᾽) ΟΥ̓ΧΖεοοαῳ (πὰ Υ εβὲ 

᾿ ἴῃ ὁ οπῖ. δ᾽ Ὁ) [| 15 παγκρατίου [Β]ΒΗΤΊΌΥ Ζ»νε[«α΄βἼ Δ]. Βο.Ἐ --- παγκρά- 
τιν ΧΖιροάίγ [ϊ (ογι. τλα)λϑυμὸς Ὁ [|ὄ 16 ἀχαρναὶ Β.ΒΖνοαΊ β΄ Βο; 
(δι. Β Βο.) --- ἀχάρναι [Ὀ]Τ.{Υ̓Χ]ΖΑο[οα]7.0 ΔΙ. Βο.Ἐ (ὅς. ΤΌ) Ι 

παλαίφατον ΒΒΌΤ.ΥΧΙΥ]ΖΙΟαΊ Ίβ'δΊ ΔΙ. Πο.Ἐ - παλαίφατοι α΄ Βῦ. 
- ὅς. Μοῦ, ἐξ ἀρχῆς π᾿ ῬδΙΆΡΗΓαβ1; δα φαϊσθιη γοῸ πος δἀάϊξιιπι οϑὺ ἴπ 
[Β] Βο. παλαίφατοι δὲ, ἀντὶ τοῦ" ἐξ ἀρχῆς λέγονται, 564 101] ΤΊ] παλαίφατα, 
ἀντὶ χτλ. γτδοβίδηῦ, αὖ ὑ]θπ8. 115. νουθὶ5. (ἐξ ἀ. λέγ.) Βομποιαβία ἀἀνθυρίαπι 

(ᾳποᾶ Ῥτούβαβ ῬΙπἀδυϊοατη ο8ι: οἵ. δά Ὁ, 11, 47) οχρυϊπιοσο νοϊαΐββο υἱᾶθα- 

ὑπτ,. Αποιουϊίαθ οΟαἸοἷβ σ᾽ πΌ]1ὰ οϑὲ, --- Ζεὶ πάλαι ἀδόμενον [[| 10 παρὰ μὲν 

αἸβ΄δ1 (Τυῖς1.) Εο: ἘΞ Ρν. Ηγ. 6. -- πὰρ μὲν ΒΙΒΌΤΤΥ.Χ,Ζη --- τὰ μὲν 

205 

νι, δὲ οὐδυοι Αι, ὧδ οι ..δ΄ -τ ὦ «ὦ εν ἢ 
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20 ἀλλὰ Κορινϑίων ὑπὸ φωτῶν 

ἐν ἐσλοὺῦ Πέλοπος πτυχαῖς Στρ. ε. 
5 ͵ »" " 
ὀχτὼ στεφάνοις ἔμιχίϑὲεν ἤδη" 
ε ᾿ ιν τ , Α 3 Μ μ νιν “» 
ἑπτὰ δ᾽ ἐν Νεμέᾳ. τὼ δ᾽ οἶκοι μάσσον᾽ ἀριϑμοῦ 55 

; 9. ὦ “ 5" -» , Α 
Διὸς ἀγῶνι. τὸν, ὦ πολῖται, χωμώξατε Τιμοδήμῳ σὺν 

»- ’ 

εὐχκλεῖ νοστιυ" 
ες “" “ » 

25. ἁδυμελεῖ δ᾽ ἐξάρχιετε φωνᾷ. 40 

ΧΥΖεοά ΑἸ. Οχ. --- τὰ μὲν ἐν (Ρκπ. Ηγ.) Βᾳ.1 (Βε.3) --- ν- π. ἢ. - 
Νους, ἰδ πληγαὶ ΞΟ ΠΟΙ οτ απ “ἢ ξοὰ οὐηηΐπτη ὈΟΠΟΥΆΠῚ ΠΙΟΥΟΥᾺΠπι δποῖου 88. σα]σα- 

ἴ86. ἴανοῖ, Ἰἰοοῦ παρὰ 6 πὰρ ἔδοϊαμι ΤΥ πο ἀοθοατηθβ. {|| παρνασῴ(ὦ) Β, 

[6] ΑΙ, Βο:Ἐ Βὺ,.Ἐ (βῆ. Β; -- παρνασσῷ(ὦ) ΒΒΟΤΟΌΥΧΖα' Ηγ.3Ὁ 

ΟΥ δὰ Ο. ΙΧ, 48 [{- -μιζαν Β --- μισαν Ζ5ς 
20 ἀλλὰ] ἀντὶ τοῦ δὲ ὅ6ἢ. εῖ. --- ἀντὲ τοῦ καὶ Τιῖο!. ([δυάδη5 Ηοπι. 

Π. χ, 310) {{| ὑπὸ] ὑπὸ Υ --- ἡ ὑπὸ ἀντὶ τῆς παρὰ 80. οι. οἱ ὙΥῖο]. 
|| 21 ἐ λοῦ Ὁ (θταβα [ἰΐοτα βθοιηᾶα) -- - ἐσθλοὺ ΧΖ -- ἐσλοὺ [Β]Β[ΤΊ 
[{] τοος. ΑἹ. Βο.ἢ [|| πτυχαῖς πιξ5. οἀ4. (ὅς... Ὑεῖ. οὐ Εβς.) --- πύλαις 

(Βε.3) φυοά πιαὶθ βομδὲ [ὶ 28 μάσσον᾽ ΒΙΒΗ ΤΡαΊβ'ΣΊ 81. (οὰπη β.ἢ. οἱ 

51.) --- μᾶσσον ΤΑΟΥΧΖοά, ΑἹ. Βο.Ἐ --- (μᾶσσον᾽ Οχ.) [{ ἀριϑμοῦ 

ΒΙΒΊΤΕΠΙΥΧΖοαάξσα'Θ Βῦ." -- ἀριϑμὼ ΒΕ ΒΕΤΊ 5 Εο. ΟΡ. Ρκ. Ην. -- 
ἀριϑμῷ θαΐΊ ΑΙ. Βτ.Ἐ Βα. --- μείζονα ἢ ἀριϑμεῖσϑαι ὅ.. Μοὶ. --- μείζονα 
ἥ ἀριϑμοὺῦ αἱ. Ζ [|| -24 πολίται ΒΙΒΤ.Χ,ίκο Βο: Βυ. [|| Ὸ-ξετε δ΄ {{-- μῳ 
ΒΌΤφα: ΑἹ. Βυ. Ηπι. Βὺ. -- μω ΒΌΥΧΖαΓ μο. Ορ. ὅπι. --- μου 
α΄5 (Βᾳ.3). Εχ 80}. ψοῖξς. ποῦ 5815 Ἀρραῦοῦ ααοιηοᾶο Ππδθα δοηβίγαιχουϊηξ, 

Ἰϊσοῦ αὐγαπηαπαθ οοτητηδ ἰΐα ἰῃτο ἢ σὶ ροββὶῖ, αἱ τιμοδημω(ῳ) Ργὸ πιϑηϊῆνο, δὶ ποὺ 

ἂρ ἔοιτηδ δἰΐζατηθῃ ἀο βηϊβοιίοπο, δοσορέμππι [που], 1)15ου 8 ΓΓΥΙΟΙΙἢΪ 8 

β0ι. Ὑο οι. ἴτὰ ἀπιρι βολὶς σὺν τῷ τιμοδήμῳ ἀπονοστοῦντι τοῦ ἀγῶνος, 4868 
Ἰητογργοίαςο νἱάθει. 6856 γΟΥΒΟΥΈΠῚ τιμοδήμου σὺν εὐκλέϊ νόστῳ, ἰάοπιαπο 

βισηϊθοδί οὐ ἴῃ ΤΥΟΙ ΙΔ ΗΒ. ΒΌΡΤα ῳ βουρίαιη, Αἱ ἀσταχῃ νἱάθειν ἀαοϊν πὶ 

ἃ ἀδίίνο βυβρθηᾶάογο, αὐ {Π|6Ὸ Ρῦὸ σϑηϊᾶνο εἰ. Ημῃ. Ἐ (ς0]]. Ῥ. ΙΧ, 89 οἱ 

Ι. ΥἹ, 2054.) κωμάζειν οὰππ ἀαῦνο τιμοδήμῳ οοπϊαηρὶ ἰπθοῖ, αἵ ἀροιβαῦναβ 

τόν ῬΔΌΪΟ οἴομπαϊε, οαπὰ 1. ΥἹ, 20. ΠΆΠ15 εἷὲ δοοιβαϊίνιβ ἴῃ δ βίύγασίαγα, 

Π6ς οοῃβίοι τ ρου δαπάοτα Ῥὶ ΙΧ, 89. βίο ἰαπῆθη. [0 Ροβῖ τιμ. νἱγρα- 

Ιατὴ Ῥοηῖς Ηπι.13 --- ποὴ ἀϊβῦ. τηβ8. οἂά. [| εὐχλεεῖ ΒΒ ΤΥ ΧΖοεάΐφα' ΑἹ. 
- εὐκλέϊ (1 πΌ]Π1ο πη.) Εο. {|0Ο 25 ἀδυμ. Ὁ Ἦν. 

βαρ βοῦ, τέλος τιμοδήμου. Ὁ --- ὕμνου τέλος τιμοδήμου ἀϑηναίου. αἱ 

-- 0114 ἴθ ΒΒ οἷο. 

ΕχρΙ. ΤΌ ᾳαογαπι ἢΠῸ (Τ) ἐουίαββο οἱϊπα ματα οοπεποθαι; ᾿ἰς (1), αὶ 
6Χ ἴΠῸ υἱάρίν οὐἱρίποτα ἰγαχίββο, ππηα θα Ρἰπγα Πα, 
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ΑΡΙΣΤΟΙΚΛΑΈΕΊΙΛΔΙ ΑΤΕῚΝΤ ΤΗΝ 

ΠΑΓΕΡΑΤΕΛΑΣΤΗΙ 

ΤΥ ΟΡ 
’ . 

“,«“1Ὰὡὠὧβδβϑψξω ““αᾳῳ:΄-΄ςπςς-““ ὡῴ,.͵ὠ͵,ωῳω -“-“πΠ“-ἀἠὴχ«ι4ἂ|ὰῳω -- 

, , 
’ Ὅρα ΚΣ ΝΨῳ: 
᾿ς τυ «αὐ ὡς ὦ ον ἐς πὰ, θα σον 5 ΩΣ, σον 

να 
΄- ,ὔ ,7 ἘΝ .- 
δ τ πὰ τίν ππ κ τ τ  ύθες 

, ἣξ Ἑ ν- 
ὩΣ. ὦ ὦ Ἐπὶ -π ς ““ ῳ τ ,Ἕ} } ὼ - ςςκς,; -- 

Χ 
’ὔ’; χ- 

5-.Σ., -υὁ- υσζυ τυ. Ξ 

’ -- Ὁ -- 
πὰ τ Ἐκν γ Νν Ὁ 

“ “ - 
πὰ ς᾽ Ὁ πος -ληξ 3ν--ἰ 

,ὔ ’ 
πὰ να Ὁ Κα ἘΝ Πρ ον 

, ΄ ἀλονς πάν! ζ' 
“,.,ὯκἱμχκωἫωυκ π--ςπ- ῳ ὮΡ πΠΕ οὶ - 

, Χ 
παβα ὥσον, ’ « 

ἐξ, ὦ -- ὥσπου ΣΞ 2 το να τ  -Ξ ΞΙ͂ΘῈΞ 

᾿ ᾽ὔ 
ΒΕ Σ δ) Ξ ος Ἐν ρ τς, Ξ ως 

ΠΡΗ͂Ν -- Ἐπ πὴ 5 πτερὸν ᾿Ξ " Ἐτὸ ἘΧ9 
’ Ζ ’, . 

ὯΝ ποία ἱ ππααὶ τῶν σὰ Ἀεδι τα ρα ὡὰ πο ῷ πὸ ὦ ἀ τοσἱ 

οχ 7 κυ - « ,’ὔ Ἴ, ͵ 

Ὡ ποτνιὼ Μοῖσα, μῶώτερ ἀμετερω, λίσσομαι, Ἔτρ. ὦ. 

Ἠαθοῦ ποὺ ΘΔ ΤΉ6 ῬΑΑΒΙ ΠῚ ἴῃ ΠΊ55, ΙΔ] ΘΟὕΙΟ85 ΘΟΥΥΘΡΌΟΠΟΒ, ῬΥΟἀΠΟΙΟΏ 68, 

ΟΠ γΔΟΙΟ 685, αα86 δῦ ΔΙΙΘηΔ6. ἀαΐῦ Βα ροΥνδοόδηθδθ δαηῦ; οἵ. ν8. 2, 7. 10, 20, 

24, 27, 84. 50, 88. 

ἘπΡοτ. το: [8]Β Μοίγ. Ἐφ. 1 οἵ 2 οσοπιαηχοταῦ Βύ.: --- 
ΕΡ. 2 ἰοοο ἱ᾿ῃαϊοαΐο ἴῃ ἄἀμποβ αἰβρθβοῖῦ Ητη. απο ἢοΥ ροβ86 ἃ Βῦ. οοπ- 

οθαϊίαν, 

1 ὦ οπι. ΒΒΥ 0 --- ἀ ΑΙ. --- ὦ Β,..ΧΖ[ο]οα' Βο:Ἐ ΟΥ, Ο. ΧΙΨ, 18. 
|| μᾶτερ μοῖσα ὁ --- μοῦσα μᾶτερ Ὦ.Ζα' --- μοῖσα μᾶτερ [Β.]Β εἰς. [[ω ἀμ. 65ς 
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. , 3 ε 7 

τῶν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι 
“ 7 » "» “ ᾿ ν 
ἱκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν. ὕδατι γῶρ 5 

, ῷ ; ἢ , 
μενοντ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ασωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες 

ἢ, , " ; 
5. χώμων νεανίαι, σέϑεν ὅπα μαιόμενοι. 

΄ν.. δ" “Ἢ Μ Α Μ 

διψῇ δὲ πρῶγος ἀλλο μὲν ἄλλου" το 
ΒΞ - 7 ᾿ Ἵ Α “Ὕ 

αεϑλονικία δὲ μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖ, 
, 5 ΄΄ ͵ 5 ͵ στεφάνων ἀρετῶν τε δεξιωτώταν ὀπαδὸν. 

“ ῳ “" δ 

τᾶς ἀφϑονίαν ὅπαζε μήτιος μᾶς ἀπο' ᾽Αντ. α΄. τς 
» “ »" , 

ΙΟ ἄρχε δ᾽, οὐρανῷ πολυνεφέλᾳ κρέοντι ϑύγατερ, 

2 πολιξ. Ἐο. [|| - ξείναν ΒΒΟΥ͂ΧΖα' --- ξέναν [6]4{64] ΑἹ. Ἐο.Ἔ Ι εἷρομ. 

6 [Ϊ - νείᾳ ΑἹ. [| 38 δωρίδων ΥΧΖ Ι γὰρ οπι, Ὦ |] Ὅ. ἀσσωπ. οὔεφ ΑἸ. [ μὴ γαρύων 
Ὁ | 8 γέϑεν ἢ Ι σέϑεν οὰπὶ δηΐθος, οοπὶ. 6 ΑἹ. (ςοπίγα ὅ9ἢ. οἷς.) [6 
πρᾶγος] πρῶτος Ὦ. [1 ἀεϑλ. ΒΒΌΥΥα β΄ ΑΙ. Ηο." Βρᾳ.3 --Ἐ- ἀ9λ. ΧΖοάοσ 

Β6. Ηπι. Βῦ,.Ἐ (οὰπι ὅθ. ΒΡ Ηο.) ᾿Πϊ -νικία ΒΒ 8ι:. Ηπι. Βὺ. (σιμὰ 
50. ΒὈ) -- νεικία ΥΧΖ5 (ϑοῃ. Βο.) --- νικεία Ζὶ οφ --- νικέα 6 --- νει- 

κίας Υ2 --- νικίας α'βΊΣ ΑΙ. Εο. Ἦν. Βε. ΟΑδφοϊάναπι ΤΥ  πἰαπιιπι. Ὠἰδὶ 

αὶ Ῥτοβδίοαπι γροΐθ Θχρυ]ββοῦ Ηπὶ., οὔϊαπὶ ὅθῃ. Υ δἵ, οχῃῃϊαπηαθ ὈΟΠΟΥΤΙ 

Πθτογατη ἀποίουταβ σοηγο]ογοῖ. [0 μάλλιστ᾽ Ὁ [|| 8 στέφανον Β [] ἀρετᾶν 
[Β]Β0Ζ ν»"ε[α'βΊ Ηο." (οαπιὶ 85.8.13) -- ἀρετᾶν ΥΧΖαρράοσ ΑἸ. [| ὁπ. ΒΥ 
ΧΖ -- ὁπ. Ὁ [τ6}1.] ΑἹ]. Βο.Ἑ [9 ἀμ. ΒΒοάεφ Βο. -- ἀκ. Ὁ -- ἀμ. 
ΥΧΖαβ' ΑΙ. Ορ.Ἐ {10 ἄρχε] ἄρδε Ὁ, (μου Ὁ) [] οὐρανῷ ΒΉ. ΑΙ. (οὰπὶ 

ΟΒ6ῃ. Επτ, Ηρο. 674) Ηπι.33 ((0]1. Ν. Χ, 68) αυοὰ ταροβαὶ --- νὼ Β.ΒΖ ν»εα' 
(Ε]. Ὑτῖο], 2) -- νώα ΥΧΟΖεροάος ΑΥ ὡα) --- νοῦ Βδ.Ἐ {{| -φέλᾳ ΑΙ. 
Ηπι.33 - φέλα πι88. Βο." (-οὐ ὅ.ῃ. Β 8 ἵπ Ραγδργ.) [{0Οῷ(οὐρανοῖο πο- 

λυφίλα Βᾳ.32 [{ κρέοντι ΟἸΠ68 (ἴῃ Ὁ οβὲ χρέοντι οὖ ος βιι|0Γἃ 1) --- χρέοισα 

Βρᾳ.2 οὐ Ηΐ. ρῬδιδρῃγαβίθ Ἰορῖββθ ΟΡ πδηΐαῦ, ααἷὰ βασίλεια ἸοΘραΐαγ ἴῃ μος 

ΘΟΉ.; 864 Προς οϑὺ νυἱΐϊαπτη ἢ, οὐ 1); ἴθ Β οϑί βωδὶν ἷ. 6. βασιλέως. Ατἱὶ- 

Βίδυ ἢτι5. οὐ ΑἸηπιοηΐαβ Οὐρανῷ πολυνεφέλᾳ κρέοντι ϑύγατερ 5οΥθοηίο5. Μιιβαπι 
γοἸοθδοῦ ἈΡΡΟΙΔΙ ἃ ῬΙμάδτο (πὖ ἃ ΜΙπηΠΘΥμηΟ. οὐ ΑἸομμαπ 6) ἢ] τδηὶ τὸ- 

δῚ5. ΠΕ Ὀ]]Οδὶ, αὖ ἀδίνιβ ΡΥῸ σϑηϊνο οββοῦ; 84}} (ΠΙά τη ἡ, ΡΑΥΆΡΏτ,; ΤΥ10].) 

Τονῖβ Πα μ), αἰ οοθ]ο πα ,]ο80 ἱπιρογατοῦ; Ηἰ δαΐ οὐρανῷ πολυνεφέλα ρϑηϊ- 
ἴπγο ΒΟΥ ρβϑογαηῦ, δα ἀδί να ΡΥῸ ΒΘΏΪΟΥΟ Ροβιζαπλ Υ6] Ροῦϊι8 ἀδέίναση Ἰοοὶ 

(οὰπὶ τη. τϑοΐο)ὺ βίαθαθσαπς.,, Β]Π πὶ οἷα αἰ ἴῃ ΘΟοΪο ΠΡ Ί]ο50ὺ τορηδῦ “, 

Μβ88. ποῦ ἀϊδυϊηριαιπὶ μοί χρέοντι (αὖ Π6Ο ἱπηργοδδὶ απίθ ὅ35'π|.}, αποᾶ ΠΗ] 

ΡῬτοΟθαΐ, οατὰ νοὶ, γοοδῦνοβ ΟἸΠΠΪΠ0 ΠΟ αἰβιηροῦο βοϊθϑηῦ, θα ὅοἢ. γὙΟΥΆΠῚ 

ΠΟΙ ΒΙΓΙΘΠΙ γίατη οβίο μα πηΐ, πθς νἱᾶθο, αυϊὰ ᾿πογθ παν, Ὑουθὶ8β οὐ, π. χρ. Οὰπῃ 

ἄρχε ὕμνον σΟμϑοοίδι 5, Δ] Οοπ]Ιοποαιιο πη χίηο Ρορίοα αἀἰνοῖϑδα, [ἃ γοοῖο β0ῃ- 
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7 “ “ ὦἱ Α 7 ,ὔ ΑἸ 

δόκιμον ὕμνον" ἐγὼ δὲ κείνων τὲ νιν δάροις 
! ,͵ὔ ἘΝ τ 7 

λύρᾳ τε κοινώσομαι. “χιαρίεντω δ᾽ ἔξει πόνον 20 
ΒΕ ͵ Ὡ ͵ 

χιύρας ἄγαλμα, Μυρμιδόνες ἵνα πρότεροι 
Ε Φι 2 Χ 
ῴκησαν, ὧν πωλαίφωτον ἀγορὰν 

3 5 ,ὔ 3 δ ) 

Ι5 οὐκ ἐλεγχεεσσιν Αριστοκλειόας τεῶν 25 
- ον 5 ΄“΄ν" Α 

ἐμίανε κατ᾽ αἶσαν ἐν περισϑενεῖ μαλωχ,ϑεὶς 
’ 7] ᾿, »"»" 

παγκρωτίου στόλῳ" καματωδέων δὲ πλωγᾶνδ ἜἘπ.α. 

δἷ0 Βρ.32. σαχα ᾿ΠἰΟΥΡῸ ΠΟΙ ΟΠΘτὰ ἃ ὅπι. ἰηγθοίθηι [Ο]]ογοέ. Μα]ο πᾶθο βίγποῦαγἃ 

ὙΘΠΠΒΟΪΟΥ οϑὺ “πατη δὶ ἀαρὶοχ ἀδύϊναβ οοπϊπηραίαν Ν, 11, 24, 

1 δ᾽ ἐκείνων τη85. ΑΙ. Βο.Ἐ --- δὲ κώμων Μ8. --- δὲ κείνων Βῦ.Ἐ [1] νιν 

Βουῖρϑὶ --- μιν (μεν 4) τοῖ!. {12 κοινώσ, πι588. Α1. Βο.Ἐ Βρ. 5. --- χκοινάσ. Βῦ." 
- κοίν᾽ ἀείσ. (Βα.2 6 ραν. 56. κοινῶς ἀᾳσομαι) [| ἕξεις (Ηγ.) Βὰ.12 -- 

ἕξει (ἔξει 1) 49) Ὑ6]1. ουτπὰ ὅοιι. νοῦ. οὐ θα. [{Θχύϊ. ποὸη αἰβί, τη88. Α]. Βο. ἢ 
51. (οαχη 50}.38) --- σοτηγηαίθ αἶδέ, 50. (Η.:3) 8.135 (σατα 56}.1). ΟΝ, 

ΒΗ. ΙΝ, δὅδ, Νοη ἅδ Ιονγθ 860 οϑύ, 564 ἄθ Αθρίηα. Ηδῃης ραν ρῥαῖο 

ΔΡΡΘΙΙαυὶ χ. ἀγ. (οαπα 508.33 Ηγ. Βῦ. 3), ποὴ Ἡγιηπαπι (5.68.1 51, Ηπι.) πθο 

γἱοίογοτα (ϑὅτα. Οχ.); πθαιθ 40 Ηπῃ. Ὧ]. οἔς. σϑοίθ ,, [αρὶρου ς δά ἕξει βαθδι- 

αἴταν. 851 αἱ βαθαπαϊοη στη οββοῖ, τοῦ. ΟΧ νιὲν Βα γον ποτηϊηδίναβ. [] 

13 ροβὲ ἀγ. ἀϊδι. Β.) Ζα' β΄ Ορ." --- ποῃ ἀϊβέ. τ6}1. [ώ-δόνες Β.}).Ζα!β’ 
ΑΙ. Βο.Ἐ (861}.) -- δόνος ΧΟ [| πρότερον Ὁ, -εροι τῸ}]. (εἐὲ Ὁ) || 14 
ῴκησεν φ [[| ἀγορὰν] ἕδραν ΚΥ. --- δρμὰν 8. ἀλχὰν ᾿ὰ. (0011. Ηοπι. 1]. π, 15 544. 
αὖ Ἰὰρὶ οὔσῃ ΜγυγΠΊ ΟΠ 118. σοτηραγαῦ ἃ ΠΟΟ ΙΟ60 8]16η1). ΝΠ] τπονθηᾶάστη 

πθο Οὐ 5ο]αθοποιι (για δὰ Ρ. ΤΧ, 20) πθὸ οὐ ἰηβοϊθηθογοιη γοοΐβ ἀγορά 

ἀϑαπη, ἀπθὴ ϑ86ῃ. οοπμβιηδηῖ,. [[ἠὃᾷϑᾷ15 - χέεσιν ΒΒ -- χεισσιν ΥἹ᾽ -- 
χεσσιν ΕΧ --- χεσιν Ζ --- χέεσσιν [6] φ[α61 ΑΙ. Εο.Ἐ Τηϊατία πᾶπο γο- 

σοι Βο]]οἰίανὶ Ηι.; υἱάθ Βὰ. ἴῃ ῬΡῃ. ΧΠῚ, 251. [{ τεὰν ΒΒΥΧΖες[ο]αΚ 
Βο.Ἐ τα. Βῦ. (οαπα ὅ6ῃ. Ψοι.) --- τὰν α' β΄ δ΄ ΑἹ. (ΤΥῖο]. οἱ. ταύτην) --- ἕαν 
ΡῬυ.: Ηγ. Β5.3 Βα. --- ϑ᾽ ἑὰν (γ᾽ ἐὰν) Ῥπ.2 --- ϑείαν Μᾶ. --- νέαν ΒΒ88. --- 

Θ0ῃ. οι. τροῦθ ἰη ο]θοία5. ἘΠῚ] ἀρποϑβοὶβξ ηἰδὶ τεάν. ΝῸΠ 801 πὶ ῬΘΥΨΘΥΒΙΙΠῚ 

864 οἰϊατι ἢδοοῦτη οὐ ἱπαθ 8 οδὲ πὰ αποᾶ οοΥαϊίπη νυν. ἃ, δοοϊρίαπς ἐὰν 

χατ᾽ αἶσαν. Ηος τὲ ροβδὶῦ 6886. ἡρτὸ ἰπβία ραγίθ ἃ αἰ νῖπῸ ΠαΠΉΪΠ6 ΘΟΠΟΘΒ888 “" 

Υ6] ,,8ι0 ἴαγθ΄ί, ααοτη 0 α8 650 2. ῬΓῸ ΥἹΠιΒ Κ 6886 ροίοϑ ἢ Μαϊίο οὐ οχ- 

ααϊβἰετι5. οὐ γθοῦϊαβ ΘΧΡΥΘββαιη οβὺ τεὰν κατ᾿ αἶσαν 1. 6. οἴπο πυτηΐηθ ς η»ὕπα 

Ιθρϑ 9 οἴθα ΘΧ δ α1]8 Ἡγτηπούπμηαπθ αἰ βυυ θα οπ6 δοαυδύς; οἵ. Ο. ΙΧ, 42; 
ΥἹΙ, 102; ΝΟΥ͂Ι, 18; ὅς, 4. {Π{ὧν παλαιὸν ἀγῶν᾽ οὐχ εἰς ἔλεγχον ᾽Α. ἰὼν ἐμίανε 

Ητΐ. ἰθποτθ [{ἴὄ 17] στοκάλῳ᾽ ματοδέων ΖρΡεοα' ΑἹ. (ουτῃ οἱ. τῇ στάσει, ὁρμῇ 
εὐ τῶν δεομένων ἀματος [ἅμματος ] καὶ δεσμοῦ) δχ ἱπίογροϊδίομο πηρίτϊοα 

ΤΥΐΟ], (ἢ Ζ εβὲ στόλῳ) --- στόλῳ(ω). καματωδέων τ6}]. (καματοδέων Β; κα- 

μάτω δέων Χας Ζ59) 
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Ν ξ ι ᾿ ,ὔ ͵ κ 

ἄχος ὑγιηρὸν ἐν βαϑυπεδὶν Νεμέᾳ τὸ καλλίνικον 
’ὔ 

φέρει. 30 
» κ Εν , Ὁ 

εἰ δ᾽ ἐὼν καλὸς ἔρδων τ᾽ ἐοικότω μορφᾷ 
ε ἤ -" ᾽ὔ -ὁ ΐΥ͂ -.- 

20 ἀνορέαις ὕπερτάταις ἐπέβω παῖς ᾿Αριστοφανεος" οὐκέτι 

πρόσω ὃς 
9 , ε ͵ ΕΞ: ΔΝ Ἔ , “« 3 , 
ἀἄβαταν ἅλα κιόνων ὑπὲρ Ἥρακλέος περᾶν εὐμαρές, 

- Α ὰ “ ἐμ - ’ 

ἥρως ϑεὸς ὥς ἔϑηκε ναυτιλίας ἐσχάτας Στρ. β΄. 

μάρτυρας κλυτᾶς" δάμασε δὲ ϑῆρ ας ἐν πελάγεϊ 40 
ὑπερόχους, ἰδίᾳ τ᾽ ἐρεύνασε τενωγέων 
ε ͵ τ , ,ὔ , 

25. ῥοάς, ὅπῷ πομπιμοὸν κατέβαινε νόστου τέλος, 

καὶ γὰν φράδασσε. ϑυμέ, τίνα πρὸς ἀλλοδαπὰν 45 

18 ἐν βαϑυπεδίῳ(ίω) ΒΒΌ Ζρεα' β΄ Βο." --- ἐν βαϑυπέδω ΧΖαες -- ἕν 

βαϑυπεδίῳ ΑΙ. --- ἰἴπ Υ ἴΐα βορίιμη δβὲ υὐ ἐν βαϑυπεδίω Πἰθγατῖα5. γ ]αἶββο 
Υἱάραίηγ βοὰ ἴμφοῖθ απὶ8 πέδω ΙΘφογα ροβϑβὶξ --- ἔν γε βαϑυπέδω(ῳ) Ὗ 7.4 ̓ς 
Βε. μη. Βὺ.ξ Μοβοβορὰ! οπιοπάδίιο ἀθέθυϊοσιπι αἱ οχ Υ ρῥγοάϊοσααπέ οὐ - 

αἴουτα Ὑἱῦΐο πἰθαγσ, Οὗ, Ν. 1, 69 οὐ 10. 14. 88. 48. 172 εἴς. εἴς. θᾳδ- 

ῬΓΟΡΙΟΥ ᾿Π5ΟΙΟ τ ι8. ΘΟΙηροβιζα μη ἃ πεδίον ζὰοία μη ΠΟ πού θτῖμ, ᾿ἰσοῦ Ρ]Ογατα- 

αὰθ ῬΟΘΙΪβΒ 68 τηϑρὶβ σΟμΥΘμουϊηΐ ασ86 ἃ πέδον ἥπηξ, [[ νεμέαν Ὁ [ 19 δ᾽ 
ὧν ΒΒΗ Χ.Ζ Βο: -- δὲ ὧν [6] σα΄ ΑἸ. Ορ. (8.8. Ν. ΙΧ, 109 ἴα ΒΡ 
Βο.) -- δ᾽ ἐὼν Ηγ.2Ἐ [0 ἕἔρδων Β. ΒΗ Γ[ε]άφα' ΑἹ. Βο." --- ἔρδων Ὑ 7ΧΖ Βύ.Ἑ 

1 οχίσι ρθη ἀἶβε, Ὁ --- οομημηδίθ ΑἹ]. Βο.Σ Μβ8.1 Βρ.3 --- ποθὴ ἱπίρυρ. 

ΒΥ͂Ζγα' Ην. (πὰ Β οὔπὶ βῖσπο ἱποὶρίθητῖβ ἃροάοββοβί:) δηΐθ οὐκέτι). ΟὈ- 
(Θρεῖο. (Οἵ. δᾶ Ὁ. Π, ὅθ. [[[ω120 -νξος βοῦρϑὶ αὐ (βξαι γβ8. 27) -νοὺς 
ΒΒ --- νευς ΥΧΖαΑ [τ. τ] ΑΙ. Εο.Ἐ (-ανεὺς ἰπ Ζ) [| οὐκ ἐτὶ Β -- οὐ 
οἱ ἔτι ὅω. Βᾳ.1 [{ πρόσω] πόρσω (ϑ6ἢ. Ν. ΙΧ, 109 'ἰπ Β. Βο.) --- προ- 
τέρω μι. (εχ ὅ0ἢ. περαιτέρω) [0 22 -κχε ΒΒΡΥΧΥΖας Μτ. 8ε. Ηην. Βὺ.» 
- κεν αἹβΊ ΑΙ. Ηο.  5π|. [Π ἐπέϑηκεν (οπι. ἄς) Ὁ, [28 χλυτὰς ΒΒΥ͂, 

Ζνεοα' πο. -- κλωτὰς Β. (οἴἴαπι ὅ9ἢ. αἰγαπηα 6) -- χλυτὰς ΑΙ. 81,» Οφηϊ- 

ΕΥῚ δοσυβαῦνοβ ΔΙΡΙΟχὶ ρα]ουίογοβ, [} πελάγεϊ ἀ Μτ. Ἦγ. Βιε.Ὲ --- πελάγει 

ΒΟΥ ΧΖίεῖψα' ΑΙ. Ηο.Ἐ Οχ, --- πελάγεσί Β --- πελάγεσιν τη. Βῦ. -- 
τενάγεσιν (Βαᾳ.13) Ηἰ, --- 0. ρσοπογδῖπι ϑαλάσσια ϑηρία. ΡΊατΆ}15. οττουΐ 

Ἰθγαγ ΒΒ ἀρθοίαγ, αἱ Δγομοίυ ρου. Β (πιΐητι8 οἷαγο 6δοὸ ἰοθὸ βου ρίιπι) ἸΘΘΌΓΘ 

ποη Ροΐεγαί. [[ 24 ὑπέροχος. ἰδία τ᾽ ἐρεύνασε ΒΒ,:ΒΌ.Υ.ΧΖ -- ἰά. (βεὰ 
ὑπερόχουςὶ) εὐφ ΑΙ. 4αδπι ΜοξομοραΪ οοτγοοίοποιῃ τοροβαϊ, οαπὶ Αν. --- ἰἅ, 

(564 ὑπερόχως) Β,5αἼβ' δ΄ Ι (Της}.) οαπὶ ὅοἢ. γ᾽ εἴ. --- ἰἅ, (56 ὑπέροχως) Βο: Ἐ 

-- ϑ08. Β τὸ δὲ, ἰδία τ᾽ ἐρεύνασεν ([τὰ Ὠ), ἔνιοι γράφουσι, διά τ᾽ ἐρεύνασε 
(δία τ᾽ ἐρ. Ώ), διηρεύνησέ τε ἰδία (τὰ Β; τὲ ἰδία Ὁ), ἀντὲ τοῦ ἀφ᾽ ἕουτοῦ 

χτὰ, Ηος δεῖνι. ἄποθ αιαορᾶ τηδηϊξοβῖο οουγαρίαπ) οϑῦ ἰθχίαση πιαίαν γαηΐ: 
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ἄκραν ἐμὸν πλόον παραμείβεαι; 

Αἰακῷ σε φαμὶ γένει τε Μοῖσαν φέρειν. 

ἕπεται δὲ λόγῳ δίκως ἄωτος, ἐσλὸς αἰνεῖν" 50 

10 οὐδ᾽ ὠλλοτρίων ἔρωτες ἀνδρὶ φέρειν κρέσσονες. ᾽Αντ. β΄. 
οἴκοδδεν μώτευε. ποτίφορον δὲ κόσμον ἔλαβες 

γλυκύ τι γαρυέμεν. παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς 55 
γέγανε Πηλεὺς ἀναξ, ὑπεραλλον αἰχιμὼν ταμών" 

ὃς καὶ ᾿Ιωλκὸν εἷλε μόνος ἄνευ στρῶτ τιῶς. 

45 καὶ ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν 6ο 

ἐγκονητί. Λαομέδοντα δ᾽ εὐρυσϑενὴς 

Τελαμὼν ᾿Ιόλᾳ παραστάτας ἐὼν ἔπερσεν" 

ὑπερόχος. δια τ᾽ αὖτ᾽ δ: ἘΠῚ ΕΠ (ἃ. Βο.1 504 διὰ δ᾽) --- ὑπερόχος. 

διά τ᾽ ἔξερ. Βό." -- ὑπερόχους ἰδέαν. ἐρεύνασέ τε πελαγξων (Β5.3).. Το], 

61. ἰδικῶς καὶ οὐ κατὰ παρακέλευσιν ΕῚ τῇ αὑτοὺ φιλοπονίᾳ (εχ 86}. Υ 6[.). 

Ἐπ αὖτ᾽ εὐ ἐξ αὐπηᾶαι, ΝΙπηϊβ ὑθηυία οὐ ἰποοτία βαηῦ γοϑηρία νατῖδθ Ἰθοίίο- 

τἷβ δηθ!απαθ, ααδτὰ πὖ ἰοχίαπι τηούοτο Ἰἰοθαξ, [[| τεναγέων] πελαγέων (Β5.}3) 

τ. οοπίτα βὅ0ῃ. {025 ὅπᾳ βουῖρβὶ αὐ Ο. Χ, 10. 11 οἵο. --- ὅπα (ὅπα Υ) 
τη58. οἷς, [[ΆᾷΆ340. φράδασε Β.Β).Ζροα δ΄ -- φραίδησε κε} --- φραίδασε ὙΡοΧ 
Ζ5: -- φαιδησε ι.ῦ - - φάδασε Ὗ --- φράδασσε [ο]φ ΑἹ. Βο." --- ὅ6ἢ, 

Β φραδητὴν (Εο. φραδιτὴν) ἐποίησε καὶ δήλην. Ῥοβδὶῥ νοτὰ Ὑἱάθυϊ θιηθη- 
ἀλῖο Μοβοποριῖοα, αὖ ἰπΐοῦ φραδάζω ἐταπδιναμη οὐ φραδάω ἱπγδηβι ἤν ιιπι 
αἰβουϊπηθη ἢἤδι, 5βθα φραδάω ἀρὰ Ηρβγοι. οὐ Ατοδᾶ, οοπηπιθιιοταίαν, φραδάζω 

ΠΟ ἰΐθη, παὖ Π᾿ὰἃ ΡγῸ {γδηβιῦνο πϑαγραΐατη ροθίδθ οοπμοθᾶαπι ὙΙ486 1,ο. 

Τρομη. 218. 

21] -βη (βη) πιββ. ΑἹ. Βο." -βεαι Βῦ.Ἑ [[ΆΑ.328 φαμὲ ΒΒΥ[α’βΊ ΑΙ. 

Πο." --- φημὶ ὈΧΖορ [| μοισὰᾶν Β5ς --- μοῦσαν σὶ [| 209 ἀωϑ᾽ ὃς ἐσλὸς αἰνῇ. 
Ηι. Ψίάθ Βα. 'ἴπ 16. υΧΧΥ͂Ι, 894. [| ἐσλὸν ΒΒΥ͂5Υ, -- ἐσλὸς ὈΥΙΧΖ 
[“] γα Ίβ' δἼ ΑΙ. Εο.Ἐ 8:.34. ὅ51ι.Ἐ (οαπὰ 56. Υει.3) --- ἐσλὼς 5:.18 ΡΙ, (ο. 
Ῥϑε, -- ὙΤΥΪΟ], οἹ. ἐσλούς. Αδοιβ. Ρ]. οπιπῖα ὅθῃ. οὐ Ὑοίξ. οὐ Βϑοο.; ἐσλὸς 

ῬΓῸ ποιηϊηαίίγο Παρθηΐ Ηι. Βα. [| 30 οὐδὲ Ζ [| κρέσονες Ὁ [{ 3] μάντ, 
Π.ΧΖες [|| ποτίφρον ΧΖϑ-ς [|| ἔλαβες ΠΊ88. οαα. β08.3.--- ἔλαχες 'ὅ68.5 || 

33 ὑπέραλον ἄφ ΑΙ. Βο. {| τεμὼν Ζϑς -- καμὼν Μᾶ. πιᾶ6 [[- 34 κἰάωλκον 

ΑΒ. Οἵ δᾶ Ο.ΥΧ, 98, [|| εἷλε Β -- εἷλε ΒΟΥΧΥΖανς Ἠπι. Βὺ.Ἐ --- εἴλεν 

αἼβ'δἼ ΑΙ. Ηο.Ἐ 1] μοῦνος ΒΒΡΟΥΧΥΖ --- μόνος [ο] γα β΄ 51 ΑΙ... Βο.Ἐ 
Αάάθ πος δὰ Ὁ. ΥΠΙ|Ὶ1 5. ἢ {| 30 ἀγκόνῃσι Μα. [{ - δοντ᾽ εὐρ. Ὁ, [{ 31 
ἰόσλα ΒΒΌΥΧΩ Πο." -- ἰόλᾳ Ζ[αΊ ΑΙ. δα. Οχ.". Ῥαϊγαβ τηλρὶβ ροοίουϑ. 
Π τσε νοι, Μοβοῖ. --- σεν Τιῖο]. ΑἹ. Βο.Ἔ 
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’ 

Ἐπ. β. 
͵ 

καί ποτε χαλκότοξον ᾿Αμαζόνων μετ᾽ ἀλκὰν ὃς 
« ἣ "» Ἷ 7 ͵ὔ 5 , Μ 

ἕπετο τοι" οὐδὲ νίν ποτε φόβος ἀνδροδάμας ἔπαυσεν 
ἀκμὼὰν φρενῶν. 

40 μλοῤφαρ δέ τις εὐδοξίᾳ μέγα βρίϑει." το 

ς δὲ διδάκτ᾽ ἔχει, ψεφηνος ἀνὴρ ἄλλοτ᾽ ἄλλα πνέων 
οὐ ποτ᾽ ἀτρεκεῖ 

᾿δ 4) , “» 5. ὍΘ, κατέβα ποδί, μυριᾶν δ᾽ ἀρετῶν ἀτελεῖ νόω γεύεται. 

Στρ. γ. 
ξανϑὸς δ᾽ ᾿Αχιλεὺς τὰ μὲν μένων Φιλύρας ἐν δό- 

μοις, 75 
τον Νὰ " ; - ι ι 

παῖς ἐὼν ἄσϑυρε μεγώλα ἔργα, χιερσι σαμινὰ 
7 Ν ᾿ Ε » » 

45 βρωχιυσίδαρον ἀκοντῶ πάλλων, ἴσα τ᾽ ἀνέμοις 8ο 

38 χαλκότοξον ΥΧΖοας ΑἹ. Ηπι. Βὺ.Ἐ --- χαλχοτόξων Β.ΒΏ.Ζρεα βΊΣΊ 
Βο:Ἐ --- χαιχότοξον Χ, --- 86}. ϑπλρίρας. --- ὙΊά6 οοπίγατϊατα υἱαπι ν8. 24. 
| 39 νίν 5οτῖρβὶ -- μιν(μέν) το}. {[ἀχμὰν ὙΧΖιάσ Βῦ." (ἀμμάν ὙῪ οΥ- 

τὰπὶ 6Χ χ ἴῃ Ὗ πιδῖς βουρίο) --- ἀλχὰν ΒΒΗΖ 5α΄ β΄ ΑἹ. Βο.Ὁ (κὰν Ὁ; κἂν 

Β) αποᾶ ΕΥΓΟΥΘ 6 γ8. 88 ᾿ἰογαίατη οϑὲ -- αἰχμὰν (Βγ.) --- ἀνδρείαν ὅ6Ἀ. 

Ρατ. [4] διδακτ᾽ ΒΒ -- - δίδαχτ᾽ Ὁ.Χ,Ζ -- διδάκτ᾽ Χα΄ τοὶ], {{ ψεφεννὸς 

(Βᾳ.3) Ηΐ. (εχ Ἐπ. Μ. 818, 38 οὑπὶ Ροΐβοῃ. Αᾶν. 312) --- ψεφηνὸς τηβ8. οἱ 
ΤΟΙ], οαᾷ. (οατπὰ Ζοπδγ. 1870) [|| οὐδέποτ᾽ Υ,Χ, [{| ἀτρεχκέϊ [σ 3] ὅ1ι.Ἐ -κεῖ 
ΒΒΥΧΖι[ε]άα' ΑΙ. Βο.Ἐ --- μεῖ Ὁ (δ΄ 2) {{| 42 μυρίαν Βο. --- μυρίαν αἰ ΑΙ. 
|| 43 ἀχιλεὺς [σ ΒΒ," Μτ.Ὲ -λλεὺς ΒΙΒΠ.Υ.Χ.Ζαα' ΑΙ. Βο:Ἐ [| 44 -ρε 

ΒΒΡΥ͂ΧΖ Βῦ.Ἐ --α ρεν α' ΑΙ. Βο." {{. μεγάλα δ᾽ ἔργα ΒΕ." (ει ρΡοβίθα 
πάλλων ἴσον ἀ. μ. λ. ἀγροτέροισιν ἐπράσσετο) --- μεγάλα ἔργα τοὶ]. []} 

χερσὶ δὰ Ργδθοράφηϊα, ϑαμινὰ δα βοαπθηΐξα ἀποπηῦ Ζα' Ορ. (δποίοτς Τυῖοὶ!- 

Ὠ]0) --- χερσὶ ϑαμινὰ οαπὶ ῬΥδθο. ἱπηρσαηΐὲ [Β] Ηο. Βι.Ἐ --- ρα. οὰπὶ 5666. 

ἱπησαηΐ Υρ ΑἹ. Ηγ. Βε.Ἐ --- ποη ἀϊδβέ. Ὀ Ι ϑαμεινὰ Υ͂Χ {|| 45 βραχυσέ- 
δαρον ΟἸΏΠ65 οατὰ ϑὅ0ῃ. [| 4554. ἶσον τ᾽ ἀνέμοισιν ΥΧ, --- ἶσον τ᾽ ἀνέμοι- 

σιν ἐν μάχα() λεόντεσσιν ΒΒΥΧΥΖ --- ἰά. (β6ἃ ἀνέμοιστ οἱ λεόντεσσί) 

Ὁ -- ἶσα τ᾽ ἀνέμοισιν ἐν μάχᾳ(α) λέουσιν ἦφ (Μοξβομορ.) --- ἔσον τ᾽ ἀνέ- 
μοις μάχᾳ λεύντεσσιν α'β΄ ΑἹ. Εο. Οχ. (1Ὑ36}.) ΟἸΤἢ ΕἸ. ταχέως --- ἴσον 

ἀνέμοις : μάχᾳ λεόντεσσι δ᾽ δ, Βα. --- ἶσα τ᾽ ἀνέμοις, μάχᾳ, λεόντεσσιν Βο. 

- ἴσος ἀνέμοις. μάχᾳ λεόντεσσιν Ἦν. --- ἴσα τ᾽ ἀνέμοις μάχᾳ λεόντεσσιν 

Ηπι. (ς0}1. Ο. ΥἹΙ, 41) Βὸ,Ἐ φοπο ϊαηῖοβ Μοβομοραϊθαπη Θπιθη δίῃ πὰ οἰιπὶ 

ΤΥοἶδηα, --- Ηϑοοηθογαμπι ΟΥ̓ σΟΥ πὶ ἰπν θη ΠΟ ΡΘΥβαδαθῃΐ, 



ΧΈΜΕΑ ΠΊ. 315 

μάχι λεόντεσσιν ὠγροτέροις ἔπρασσεν φόνον, 

κάπρους τ᾽ ἔναιρε, σώματι δὲ παρὰ Κρονίδαν 

Κένταυρον ἀσϑμαίνοντι κόμιζεν, 

ἐξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ᾽ ἄν «χιρόνον᾽ ὃς 

:ο τὸν ἐθάμβεον "Αρτεμίς τε χαὶ ϑρασεῖ ᾿Αϑάνα, 

ἼΑντ. Υ. 

κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων 5᾽ ἑρκέων" 
ποσσὶ γὼρ κρώτεσχε. λεγόμενον δὲ τοῦτο προτέρων 90 

ἔπος ἔχω" βαϑυμῆτα Χείρων τράφε λιϑίνῳ 

᾿Ιάσον᾽ ἔνδον τέγει, καὶ ἔπειτεν ᾿Ασκχληπιόν, 

40 ἔπρασσε ΒΒΡΟΥΖΟ -σσεν [ο]1α] ΑΙ. Βο.Ἔ Ι 41 ἔναιρεν ΑἹ. Βο.υ" 

--- ἄναιρε Χο - ἔναιρε ΤΕ]!]. Μυοῖ Ι σωμάτια δὲ πὰρ κρ. κέ. Β, --- σω- 

ματι δὲ παρὰ κρονίδα] Ὁ), -- σωμάτια δὲ, παρὰ χρ. χέ. ἀσϑμαΐένοντα ΒΒ -- 

14, (56ἃ σώματι) }) ες ΑΙ. - ιᾶ, (568 σώματαν, ὈΡοΥ͂Χ. Ζὶ[ο]ψα'Β Βο.Ἐ Ὁ]. 
δυοῖν τ. σώματι δὲ παρὰ χρ. κέ. ἀσϑμαίνοντι α' δ΄ (ΤῊ6].) ὅπι. Ηπι, Βῦ, --- 
ἰὰ, (εἰδὶ ἀσϑμαίνων ἐκόμ. ΒΑΡ) Ιορῖς (Θ0η. ΒῸ Βο.) --- σώματα... ἀσϑ- 

μαΐίνων ἐχόμ. Ητ. Βα. --- Τιοςαρ]οἴίογο5. [οβίοβ βϑοιίιβ Δαξίνγιιπι γθοίο γΘροβα 5868 

νἰδοίαν ΤΥ πἰιβ, [48 κόμιζε Ζ [|| 40 τὸ πρ. ΒΡΙΌ]ΥΧΖ Μτ. δὲ. Ηγ. 
- τοπρ. [ο]φα΄ ΑἸ. Βο.Ἐ ὅ5πι. Οχ. Βύ." [{ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀν Β.[Β]Ρ.ΥΧΖΙαΊ 

ΑΙ. Βο.Ἐ (Βν.384. ἀν᾽) --- δ᾽ ἔπειτα (οπι. ἀν) αρ --- τ᾿ ἔπειτεν (οοηϊ. Βὅ.) 

50 τὸν] τὸ γ᾽ Ἠπι.: [|| ἐϑάμβευν ΒΙΒΡΟΠ,ΥΧΥΖδς --- ἐν ϑάμβευν 

Ὁ --- ἔϑαμβευν Βες -- ἐθάμβεον οὔφ (ΜοΞ5.}.) Β6. ὅν. Βᾳ. --- ἔϑαμβεεν 

Ζροα' (Ὑτο].) Α]. Βο:Ἐ --- β0ῃ. Ψοίυ, ἐθαύμαζον. Ὑι46 Ο. ΠΙ, 82. [} 
ϑρασεῖα ἀϑ. Ὧφ -- ϑρασεῖ ἀϑ. Υ -- ϑρασεῖ. ἀϑ. Χα [|| ἀϑάνα οἴηηοβ 

1! δῶ ποσσί γὰρ Υ [|| κράτεσχε ΒΒΗΥ͂Χα, Βδ." --- κρατέεσχε Ζ --- κρά- 
τεσκεν α' ΑἹ. Βο. [| πρότερον Βὶ Β[Ὀ]Υ 1 α΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ. Β6. --- προτέ- 

ρων ΒΕΥΞΧΥΖΙ[ο]ασ Οχ. Βῦ." --- ῥ. Β Βο. ἢ. 6., 804 ἴῃ Π Πᾶθο παρηχο- 

λούϑηχα οὖν καὶ τοιούτῳ τινὶ λεγομένῳ λόγῳ ὅτι καὶ τὸν ᾿Ιάσονα ἀνέϑρεψεν 

ὁ Χείρων, ἀπδ8 δηλθίρσια βιηῦ (6 πρότερον. 59 βαϑυδμῆτα Β.ΒΌ 3“ --- 
βαϑυμητα ΥΧΖ --- βαϑυμῆτα Ὁ ν»ε[οὐγα"]δ΄ ΑἹ. Βο:Ἐ [Πτραφεὲ ΒΒ --- τρά- 
φεν ΥΧΖα' ΑΙ. Βο.Ἐ --- τράφε οὐ ὅπι. [{- λιϑίνω γ᾽ ΒΥΧΥΖά --- ἰ. 
(564 ῳ) οσα' β΄ Οχ. --- λιϑίνω δ᾽ Β --- λιϑένῳ τ᾽ ΑἹ. Ηο.Ἐ Β6. Η΄γ. --- λι- 

ϑίνω (οτα. Ῥαγοα!α) 1) ὅπ. --- ἰᾶ, (86 ῳ) Βὺ,.Ἐ --- ρ, π. 6. Οὐΐαπ γἱάο- 
τ ᾽ 6Χ ἰοία βπυϑουρίο, ηἶβὶ 80 δηθαα]β ταθύν οἱ κντς νάβφω εϑί. {54 

ἰάσων᾽ ἢ “-- ἰάσωνα Ζ| ΝΣ οπιηθ5 (οὔατα Π) ΙΝ ἔπει. τὸν Βὶ -- ἔπὶ. 

τὸν Β5 -- ἔπι τὸν Β --- ἔπει τὸν ΤΠ) ες. ἔπειτεν ρον α΄ β΄ δ' πα. 38 Βύ,Ἐ 

- ἔπειϑεν Ζροῦ --- ἔπειτ᾽ ἐν ΧΥΖ κοσάσ ΑἹ. ΟΡ. Οχ. --- ἔπει τ᾽ ἐν Βο. --- 

ἔπειτ᾽ ἂν ὅ1η. --- ἔπειτά γ᾽ Ῥπ. ΗνΥ. --- ἔπειτα δ᾽ Ηπι.: [| ἀσχληπιόν(ὁὀν) 
πι88, ΑἹ, Βο." --- ἀσχλήπιον Βὺ. ΟΕ Ρ, ΠῚ, 6. 
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55. τὸν φαρμώκων δίδαξε μαλωκόχ,ξιρο νομὸν" 95 

νύμφευσε δ᾽ αὖτις ἀγλαόκαρπον 
Ἔ , 

Νηρέος ϑύγατρω, γόνον τέ τοι φέρτωτον 
3 ᾿ 

ἀτίταλλεν ἐν ἀρμένοισι πάντα ϑυμὸν αὔξων᾽ τοο 

Ν» 7 , “. “»Ὕ 

οφρὼω ϑαλασσίαις ἀνέμων διπαῖσι πεμφϑεὶς Ἐπ... 
ΙΝ τς , » 

ὅο ὑπὸ Τρωΐαν δορίκτυπον ἀλαλὰν Λυκίων τε προσμένοι καὶ 

Φρυγῶν 1Ο 5 
“ 5 3 

Δαρδάνων τε, καὶ ἐγχιεσφόροις ἐπιμίξαις 
, - 5 7 « κ Αἰϑιόπεσσι χεῖρας, ἐν φρασὶ παξαιδ᾽, ὅπως σφίσι μὴ 

7 7 

κοίρανος ὄπίσω 

55 τῶν ΠῚ, -- τὸν γο}}. {ΠΟ -ἕεν Βδοα΄ ΑἹ. Βο.Ἐ -- ξε ΒΙΒΡΠΥ͂Χ 
Ζαφ Βπι. Βὺ.Ἐ [|| μαλϑακ. ΒΒΌ ΥΧΖ -- μαλακ. [ε]άσα'΄ ΛΙ. Βο: ἘΞ [{ νο- 

μόν ΒΒρΡΕΒα’Ρς Βο." Ηγ. Β6.Ἐ (οπὶ ὅ.ῃ. διανέμησιν; οἵ, δὰ Ν 1, 12) -- 

νόμον ΒΑΟΥ͂Χ. Ζοῖῦσα ες Οχ. Βῦ.Ἐ Ρατγοχγίοποῃ ἐχ Ὗ ρτιοραβαίατη. εβῖ, 
Βῦ, ἱπάϊοθ ταα]ῖο ργδοβίδε νόμον ., υἱᾶτὰ δὲ ταϊοποπι Κ. Υἱᾶς Ρὶ Υ͂, 60. [} 
58 αὖϑις ΒΙΒ..Υ.Χ.Ζ[ἐ]α]9]αΊβ'δΊ ΔΙ. Εο.Ἐ --α αὖτις Βῦ. Οὗ 0.1, 66; 
Ρ. ΙΝ, 918 ΥΧΙ ΘΑ; Ν,. ΠΥ, ὅθ: ΗΝ, πὶ. 1..8..89:.κῇ ἀγλαόκολπον 

Β1Β Β5ᾳ.3 Ηε, --- ἰἅ. (56 νἱῆοβα κολνονὴ Ὑ5 --- ἀγλαόκαρνον Κ᾽ ΧΖὶ ἄρ (ἴῃ 
4 χαρνοιὴ Υἱῖίο οχ Υ ριοραραῖο --- ἀγλαόκρανον Ὠ »ε ΒΌ.1 (οπεθιι ᾿πβίρτιο τι) 

- ἀγλαόκαρπον ΒΞ) “.Ζ»εαΊβ' ΣΊ ΑΙ. Βο.Ἐ 76. Βῦ.2Ἐ -  ρ. πη. 6. --- ἀγλαο- 
χάρτου (ς011. Αηίῃ. Ῥα]. ἕομῃη. 2 ρ. 899.) ϑοῆδι. ἴθ ΒΗ. ΙΝ, 462. 1)886 ἰαηίαπι 

δητίαθδο ἸθοίοΠ 68 δχβίδηξ χολπὸν δ χαρπον; τοϊαα νἱα βαπί, [)6 Θρ "Ποῖ 
ἀθογαμα οὐπὶ αἰ Ο1]16 Ἰπα]οϊτπτη βιζ, Π11] πονανῖ. Οἵ, 8. δρυὰᾶ Π1. δὲ Ὁ. 1Χ, 20. 

|| 51 -ρέίως ΒΒ Βο.Ἐ --- ρέος τοΡ!. ΑἸ. Ηγ.2Ἐ {|| ϑυγατέρα ΥΧΖ [{ φερτάταν 
ϑὅ:. {{ 58 ἀτίταλλεν, ἀρμ. Βα΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- Ιᾷ. (δἴηθ αἰ5ι.) ΒΥ͂ --- Ιᾶ, (5εἀ 
ἅρμ) ὭΧΖ -- ἀτίταλλέ γε, ἀρμ. ἃ -- ἰᾷ, (βεἃ ἄρμ.) οφ Οχ, --- ἀτίταλλεν 
ἐν ἀρμ. ὅπι. Βᾶ. Ηγ.Ἐ οχ 80}, ( 2 ποὴ οτϑᾶο) --- γ᾽ ἀτέταλλεν ἐν ἀρμ. 
(Ρν.) Β6. {{ πᾶσι ΗοΚ. Ηἰ. --- πάντα {(παντὰ Ζ) το]. ΠΙαὰ ταῖς βοπαᾶῖ; 
4αὶ γογὸ τού ἃ πὰ ΔΗΪπλπ πὶ ὈΟΠΪΒ ΑΥΓΠθ5. ᾿τη αἰ, 15. Ῥ]ὰ5. ἴδοογο υἱάθίαν ααδπὶ 

ααἱ οὐὰ πἰθα 5 ΟΠ Υοθα5. δατι ογαᾶϊς, ΟΥ̓, δὰ Ὁ, ΙΧ, 16, {{{|59 - σσίων 
ἀφ --- σσίαις ΒΙΒΟΥΧΖΙίαΊ ΑΙ. Βο: ἘΠ 600 ὑπὸ τροίαν ΒΒ νοσα’ --- ὑπὸ 
τροῖαν 1) 3. --- ὑποτρωϊαν Υ. --- ὑπὸ τρωΐαν Χ.Ζ Βῦ.2Ἐ --- ὑπὸ τροΐαν « ΑἹ. 
ἢο. ΟΥ δα Ο. ΧΙΠΠ, 18. [{ δορυκτ. Ὠ)Ζ"οασης || λυκίαν ΧΥΖ' --- λυχίων 

τ 1}. οὐπὶ 860}. [06] ἐγχεσιφόροις Β.Β ο; Ο. Με. ὕτ. --- ἐρχεσιμόροις 
ἢο.» -- ἐγχεσφόροις ΠΟΥ͂ οἶα’ β΄ δ' ΑΙ. ὅπ. -- ἐγχειφόροις ῳ -- ἐγχεφόροις 

ΧΖ || -ξαις Β,Ιἢ .γα΄ ἢο; ΑΙ. Μι.Ὲ -- ξας ΒΒΥΧΖοάσ Βο. ΟΡ. [ θ2 
-πεσι Ὦ. --- πεσσιν ἡ --- πεσσι Υ0}]. [|͵ χεῖρας πηᾶ]Θ οὔπὶ 844. ΘΟΗϊ. 1) 

ΑΙ. Ηγ. 6. τ σϑοῖΐθ οὰπὶ δηΐοος ΒΒα' ο,Ἐ Ηπι, Βῦ." --α θὸῃ ἀϊβέ. ΥΧ 



ΝΈΜΕΑΛ 1Π. 

πάλιν οἴκαδ’ ἀνεψνιὸς ζαμενὴς Ἑλένοιο Μέμνων μόλοι. τιο 

ΠῚ “ “ Ιὰ 

τηλαυγὲς ἄραρε φέγγος Αἰακιδᾶν αὐτοϑεν" Σ φρ.-ὃ. 
“ν “" ,ὔ 3 “ ) “ “ 

ὅς Ζεῦ, τεὸν γὼρ αἷμα, σέο δ᾽ ὠγων, τὸν ὕμνος εββαλεν τι5 
τ “ ,ὔ 

ὀπὶ νέων ἐπιχώριον χιώρμω κελαδέων. 
Χ Ν “ ᾿ ἊὉ ὃ ,ὔ 

βοὰ δὲ νικαφορῳ σὺν ᾿Αριστοχλειδᾳ πρέπει, 
ὰ 7] »“» Ὃ ". ,ὔὕ ᾿ 

ὃς τάνδε νᾶσον εὐκλέιὶ προσέϑληκε λογῳ 120 
δ ᾿ ΕῚ -“ κ᾿ 

καὶ σεμνον ὠγλαοισι μεριμνοις 
5 ᾿ 7 ,ὔ 

7ο Πυϑίου Θεάριον. ἐν δὲ πείρᾳ τέλος 
“Ἔ 3 “ ,ὔ 

διαφαίνεται, ὧν τις ἔξοχιωτερος γένηται, 

᾽Αντ. δ΄. 
Ξ ᾿ ᾽ -“ 2 3 ῇ κεν , 
ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδρώσιν ἀνήρ, τρίτον 125 

,ὔ “ - Μ 
ἐν παλαιτέροισι μέρος" ἕκαστον οἷον ἔχομεν 

͵ 2) δ." νΝ ν 7ὔ 3 δ 
βρότεον ἔϑνος. ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετὰς 130 

Ζιφ Ηγ.1 Βρ.3 (αὶ οομῖσα τη88. οὐ 56, αἰϑιόπεσσ᾽, ἀϑῆρας σοηϊ!εἰϊ, 60]]. 

Ηοβυο. 8. ν. ἀϑήρ, ἐπιδορατίς.) [|| φρασὶ ΒΒΗΥ͂.ΧΖ' [ἐε]άσα' ΑἹ. Βο. Ορ. 

50. Βὺ.Ἐ -- φρεσὶ Ὁ,Ζ5 Βι. Με. Ηγ. Βε." Ὅν, {{{|ωΩμὴ οπι. α΄ ΑΙ. --- μοι 

Ζ --- μὴ τοῖ]!. {{Ὼὀπίσσω ΒΒΥΧΖω' -- ὀπίσω [Π)ο] 4 ΑΙ. Ἐο.Ἐ Ἢ 
θ3 μένοι 4ἱ --- μόλοι 16}. (66. 415) {{|Ὶ δχῖν. ποη αἴθε. ΒΒΥ͂ --- οοπὶ- 

τοδί Βο. Μι. --- ῥἴθηβ το]! οὐ τὶ [||[0Ὀ θ4 οχῖν. πο αἶβῦ. (Βθ ρ]θη8. ρμοϑύ 
ζεῦ) ΒΒΡα΄ --- οοητηαία (εξ ῥἴοπθ ροϑβὲ ζεὺ) [66] Με." --- γῥοηθ (π0η) ροϑύ 

ζεῦ) ΥΖ --- ῥίοπθ (ἢ οοπιπιαΐο ροβϑὺ ζεὺ) ΑἹ. ο, τ. Βο. Ηπῃ. Βὺ,Ἐ -- 
Ρίοπο αὐΐπαας Ορ. {065 ὕμνον Ὁ [| ἔβαλλεν «α΄ [{ θ6 ἐπὶ ἐσ --- ὀπὶ το]. 
[[ κλαδι Ὁ -- χελαδ, Ζ [| 61 βοὰ Β 56 7.4. (φαπὶ 85.}.3) --- βοὰ [Β]Βν- 

ὮΥ͂.»οΧ. Ζ[ε] [σα] ΑΙ. Βο. (σὰ ὅ'6ῃ.1) [{ νικηφ. Ὁ [|ἕ θ8 εὐκλεεῖ Β.Β 
ὈΥ͂ΧΖα' Βο:Ἐ -- εὐκλέξ οαφ ΑἸ. ὅπ. Οχ." {|| 10 ϑεώριον σας [| 1] οχίν. 
ΠΟ ἀἶδύ. ΒΒ Βε. --- οοπιιηαίο [α πο. Ῥν. Ηγ.Ἐ --- ρίοπεο ὈΥΖφ. ΟΡ. 
5..18 ῬΗ͂ς, ὅτ. το οο]ο 51:.24. {|| |12 ἐν δ᾽ ἀνδράσιν ΒΒΌΧΙοε] [9] βΊΣ1 
ΑἹ. Βο.Ἐ -- ἰἅ, (οπι. ἐν) Ὁ -- εν δ᾽ ἀνδράσι Ζ --- ἐν ἀνδράσιν ἤτω, Βῦ.Ἐ 
|| τρέτατος ΒΒ --- τρίτατον ὈΥ̓ΧΖ --- τρίτανον Ὑ -- τρίτον [ε]φαΊβ' δΊ 

ΑΙ. Βο.Ἐ --- τρέτος (Βρ.2) [|| 13 μέρος οὐ ρίδες. οουϊ. Ζ εα' (ΤΥῖ61.) ὅπι. 
Οχ. μὰ. Βὺ,Ἐ -- ουτὰ βϑαπθηθίθαβ Γ᾽ ΧΖ, κ6ς[ 40] (Μοβοι.) ΑἹ. Βο.Ἐ Ηγ. Βα. 

(οεἴαπι 6.3 ἕχαστος σΟΠΙΪΟΙΘἢ5) οππὶ 50 ἢ. αὐ νἱάθίαν --- ἀπιδίραθ (ποη ἀϊ86.) 

ΒΒΥ͂ {| 14 ἐλᾷ δὲ καὶ οπιηθ8; 46 Ηἰ. νἱάβ ἰηΐα [| ἀρετὰς ϑνατὸς ἐὼν ΒΒ 
Βο. Βι. Με. --- ἀρ. ὅν. αἰὼν Ορ. --- ἀρ. ὁ ϑν. αἱ. ϑ. Βο. μι, Βρ.3 

Ομ) ΑΥὙἸβίδγομο οὐ ὅ6ἢ. ραΐ. (6 ϑνητὸς αἰών), τοοῖα: οἵ, 56. αοῖτα. ρῥ. ΙΧ. 

- ἀρετὰς μακρὸς ἀἴων ὈΥ͂ΧΖ ὃκ. χ..ΞΞ ἀρετὰς μακρός τοι αἰὼν [ὁ] 
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ης ὃ ϑνατὸς αἰών, φρονεῖν δ᾽ ἐνέπει τὸ παρχείμενον. 

τῶν οὐκ ἀπεστι. χαῖρε, φίλος. ἐγὼ τόδε τοι 
πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ 

σὺν γάλακτι, κιρναμένα δ᾽ ἔερσ᾽ ἀμφέπει 135 

πομ᾽ ἀοίδιμον Αἰολῇσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν, 

Ἔπ. ὃ. 
ε , ᾿ 5 5 Α Α “" 80 ὅψέ περ. ἔστι δ᾽ αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖς, 140 
ὰ 5 3" “ ’ Α ν 

ὃς ἔλαβεν αἶψα, τηλοϑὲ μεταμαιόμενος, δαφοινὸν ἄγραν 
“ 

ποσιν" 
, ν εἿ κ , 

Χραγεται δὲ κολοιοὶ ταπεινὼ νέμονται. 

(ΔΜ βοῖ.) πιαᾶὶς -- ἀρετὰς ὁ μακρὸς αἰὼν α' β΄ ὃ δ΄ (Τ ῖο!. οαπὶ οἱ. πολυς) Ην. 
Βῦ.Ἐ {{{πἁμᾷ δρέπει τέσσαρας ἀρετάς. μαχρὸς γὰρ αἰὼν φρονεῖν ἐνέπει τὸ π. 

Ηΐ. ἰθηθτ 

15 δ᾽ ἐννέπει ΥΧΖ -- δ᾽ ἐνέπει Β.ΒΏ. τεος. ΑἹ. Βο. Ὁ [|| παρακ. ΧΖ 
ἐφ Ἐο. --- παρκ. [Β]Β[Ὀ]Υ 4αδ΄ ΑΙ. ΟΡ." 18. τὸ δὲ τοι Β.ΧΖασ Βο:Ἐ 
-- δέ τοι (οπι. τό) Β -- τό δὲ τι Ὁ --- τόδε τοι Ὗ ἡ[αἼ 8ι.} --- τὸ δέ τοι 
ΑΙ. ΠΤ Βῖς νβ. οπϑ. ἴῃ οτάϊπθ ἴῃ Π) ΒΙΡΡΙ. ἴῃ πιᾶτρ. α΄, κείμενον “ 
11--- 9 ροβὲ πέμπω ἀϊἶδι. ΠΏΪΒ πος βοιρίαῃβ Ὡ6 6 ̓πηργοββιβ --- ροβὲ γάλακτι 
Ρίθηθ, πο ροβὲ ἀμφέπει Β.ἢ) 22 πο: Ἐ ΤῊ. Βα. Ηΐ. --- πϑαΐτο Ἰοοοὸ ἀϊδβί. 
ὈΒΥ͂ -- ἰάοπι γνοῖς, (ΒΒΗΥ Ζ) ποῃ ἀϊβέ. ροβὺ ἀοίδιμον --- ροβὲ γάλαχτι 
Ρίθηθ οὗ οοιηπιαῖο ροβίὲ ἀοίδιμον (Ξε ποη ροβὲ ἀμφέπει) [οὐὔἼ]φα' ΑἹ. (14 6βι 
γος.) Οχ. Ηγ. Β6. --- πυ}1ὰ5 Ἰρίέαν βουϊρίαβ. αἶβὲ, ροβὲ ἀμφέπει τὲ πος ϑ6 ἢ, 
-- ροβῦ γάλακτι οοπημιαία οὐ ροβὲ ἀμφέπει οομηπιαίς Βῦ. ΠΙ. ὃν. Βᾳ.3 -- 

γιᾶς 5600]. οΥπι. Ρ. 1Χ84. -- τόδε ἃ μέλι ρμογποι (νἱάθ 56.) ᾿ηάθαιιθ 

Βιθδυαϊδίαν οροτίος δᾶ πόμα. Ἀρροβιῦο, αιδαι οα4. βίδίπθγιηξ, οἰαπαϊοδε. 

11] μεμιγμένων 35 [| μέλι οι. ΧΖες [| 18 δ᾽ ἐέρσ᾽ σ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- δ᾽ 

ἐερσ᾽ Α΄ --- δέερσ᾽ Ὦ --- δ᾽ ἑέρσ᾽ ὅι. --- δ᾽ ἔερσ᾽ Β.ΒΙΥΧΊΖΙ[αΊ ὅ1..Ἐ []} 
19 στόμ᾽ οοηϊ. Βα. --- πόμ᾽ τοὶ]. --- ΠΤ ἴῃ βδοῖ, ποιεῖ τὸ ποίημα ἀοίδιμον, 
αὐἱ Β οὐ Ηο. τὸ πόμα [| αἰολίσιν Β.Β..ΧΖα' β΄ Βο; ---- αἰολοῖσιν σας --- 

αἰολῖσιν Ὑάσνο ΑἹ. Ηο.Ἐ --- αἰολῇσιν Βὺ.Ἐ [|| πνοαῖς ΒΒ --- πνοαῖσιν Υ 
ΧΖ τορος. ΑἹ. Ηο.Ἐ {|| 80 ἐστί δ᾽ Β -- ἐστὶ δὲ Ζ [| ὥκυς Ὁ [|| ἐν οπιῃθ8 
(οὔδπι 1) ᾳυοὰ 5οἰαπι) [|| ποτανοῖς ΒΒΥΧΥΖιοασ Οχ, Βὺ.Ἐ --- πετανοῖς 

Ὀ.Ζ5α’ (ἰὰ εδ5ὲ ὙΠοΙηῖα5) ΑἹ. ἢο. Ἦν. Βο.Ἐ --- ποταμοῖς ἢο; [| 8] τηλό- 
ϑὲεν ΒΒΟΥ͂ΧΖα' ΑΙ. Πο." --- τηλόϑε ἀ{69] ὅα. Οχ." (Μοξοιμ.) {{| δαφοινὰν 

ΧΖοδφ --- δαφοινὸν ΒΒΌΥα΄ ΑΙ. Ηο. [| ποσί Β --- ποσί. ΒΌ -- ποσίν 
Υ͂ -- ποσίν. ΧΖ τορος. ΑΙ. Βο. [|| 82 χράγεται Β.Β.Ζ --- χραγέται Υ͂Χ 

0: ε : σ, 3 τορος. ΑἹ. ἰο: Ἐ --- χραυγέται (Βς.3) 
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5 ’ "»ν 5» 7, ΕἾ Ι Ι 

τίν γε μέν, εὐϑρονου Κλειοῦς ἐϑελοίσας, ἀεσλοφορου λή- 
ο 

μῶτος ενεχεν τάς 
3 3 Ἂπει'!Π ἢ ͵ 7 

Νεμέας ᾿Επιδαυρόϑεν τ᾽ ἀπὸ καὶ Μεγάρων δέδορκεν φάος. 

83 χλειοὺς ΒΙΒῸ Ὁ κοὉ -- κχλεὸς ΥΡΟΧ, --- χλέος ΧΖα' δ΄ --- κλεοὺς 

Ὁ Ῥ[ε]άσ ΑἹ. Κο.Ἐ ΟΥ̓, δὰ Ο. ΧΠΙ, 78. {{ ἕνεκε Β --- ἕνεκεν Β οἴο. [84 ροϑβί 

(μοη δῃΐο) νεμέας ΡΙοη6 ἀϊδύ. Β Ηο. Βτ. --- οοιημηδία Ορ. Μι." --- δηΐθ (ποῦ 

ΡΟΒ) ἰά. ρίθπβ α΄ σοχιηχηαία φ --- πο αἶδὲ. ΠΥΖ Βὺ.Ἐ [|| ροβὲ ἀπο ρίθηβ αἱ 
οοιηπηαίο [Β] ΑΙ. Βο. --- ποι ἀἶβι. Π)Ζ το}}. Ηγ.Ἐ ΟἿτν ἀπὸ 5ουῖρβουϊπιὶ υἱᾶθ 
κα Ο. ΥἼΠΙ, 4884ᾳ. Ῥογίποὶ ἀπὸ οἰΐαπι δα Νεμέας οἱ δὰ ᾿ἔπ. αἱ ἐς Ο. 
ΥΠΙ, 47. [{| ρΡοβὺ μεγάρων αἰβί. Ορ. 51. --τ ποῃ ἀἶδβέ. τηβ8. Α]. ο. Βγ, Μτι. 
Βὺ.Ἐ [{ δέδορκε νοίί. -χεν γϑος. ΑἹ. Βο. Ἐ 

Ψ ! ᾿ 

ΘΌΡΒΟΓ. ὕμνου τέλος ἀριστοχλείδου αἰγινήτου. α΄ --- π0}18 ἰπ 10}]. 

{Π0ὰ μπᾶπο οὐδτὰ ΠῸΠ ΠΟΥΪΠΊ18 ΓΘΟΘηβίομ πὶ ΜοΟβοπορυίθαιη, Ἐχρ]οδηΐ 

οημη Ν,. Π1| οχίν, ααΐϊηαιθ ᾿ΠΓΘΡΟΥΤΊΤΩΙ [μα}π8 πίοι ΡΟ]! Οἢ8 οΟαἸο68. οσάοζῳ. 

Ιπ 7 δϑὺ βυῦβοι, τέλος πινδάρου. 



ΝΕΈΜΕΟΝΙΚΑΙ Δ΄. 

ΤΙΜΑΣΑΡΧΘ, ΑἸΠῚΝΤΕ ΤΉΗΙ 

ΠΑΙΔῚ ΠΑΛΑΙΣΤΗ͂ι, 

-.-- ὃ, --- «ᾳ 
.ῳ τ΄, ““,ῳἐ,μἙΘΤ,Ωὡ “ς-ς  “ς-.»ἅ»ἁ9ὺα ώώώᾳῳ͵, -- 

ἜΝ. - ὦ θο τι". 

δ ξὰ οἶα ἀκ Ξε ον δέκα... 

τς τὰν ὅτ ἡ)» ἀοξξ ΑΘ ον ἃ -,. -- ἡ 
Χ 

᾿σπα»- ᾳ, 
ὑὰ» δι πιο ὼ ὠσὶ 

ππΞ ΝΣ τ ων πα εήξι. κα», τ 

Μ -" Ι ͵ ,ὔ . ἢ , 

Αριστος εὐφροσυνὼ πονὼν Χεχριμένων Στρ.α. 
3 Αἰδρν ς δὲ ᾿ 
ἰώτρος" ὧι ὁξ σοφαι 

» ᾿ ,ὔ ξ ’ 

Μοισᾶν ϑύγατρες ἀοιδαὶ ϑέλξαν νιν ἁπτομεναι. 5 

οὐδὲ ϑερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ τεύχει 

[η567, οπι. [ΒΡ]ΒΥ͂ --- τιμ. αἰγ. παλ. ὈΧαδη ΑΙ. Βο.Ἐ -- τιμ. 
αἶγ. παιδὶ παλ. Βὺ." 

8 ϑυγατέρες ΒΙΒΟΥ͂Χα δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. (τέραις Βο:) --- ϑύγατρες 
δ. μι. Βὺ.Ἐ [{ ἀοιδᾶν 7: --- ἀοιδαὲ το}}, (6. 5]. Ὑγὶοὶ. συνίζησις) || 
ἔϑελξαν νιν Β..Β, -- ἐϑέλξαν νιν Β --- ϑελξανιν Ὁ -- ϑέλξανιν Ὁ, -- 
ϑέλξαν νιν ΒρΟΙΥΧα δἼη΄ ΔΙ. Βο.Ἐ (8.}8.) --- ϑέλξαν συν(απτόμεναι) Βα. ἰπ 

ΡΗ. 13, 25ὅ254ᾳ. Μαῖὶο Ὀιάγπιιβ νιν δὰ πόνους τοί, ἀποοαπι ΠΘῸ νὶν Π6Ὸ 

ϑέλγειν γϑοῖθ σΟΠἰμησΊζαῦ ; αἸΓΙΠΊα τ. ῬΟΥΒΟΠΔ6 οϑὲ, πο τοὶ. Ὁ Ἠΐο πηραϊοιιβ 

ἀοηηαϊοθῦαν αὖ γρηϊαΐ, βἷὶς ΟἸἶγο Ῥ. ΠΙ, 68. ἀοπια!οθέαγ πὸ ἰγατηϊταξ τηρα! σα η}. 

Βοοίς 84ε. [[||ἈΆ4.- τόσσον γε Β.Β.. Βο. ΟΡ. Οχ. --- τόσον γε [Υ̓Χα΄ δΊη΄ ΑΙ. 
Βι." Ηγ. Βε." --- τόσον τὰ (ς0}]1. Ο. 1, 80; Ρ. ὙΠ], 6) Ηἰ. μα. [{ τεύχει 
ΒΒΟΥΧΧα δ ζη ΑΙ. Ηο.Ἐ ὅν. Βρᾳ.3 Ηρ (ουπὶ Ὑ:οίζ. ΟἿ]. ὙΠ], 16: 6]. 
Τυῖοὶ, ποιεῖ; ὅθ, γοῖ. μαλακύνει) --- τέγγει (Ηγ.) Βο. Ηπι. Βῦ,Ἐ οχ ΡΙα- 
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5 γυῖα, τόσσον εὐλογία φόρμιγγι συνάορος. 

ῥῆμα δ᾽ ἑργμάτων οορονιώτερον βιοτεύει, το 

ὃ τι χε σὺν Χαρίτων τύχᾳ 

γλῶσσα φρενὸς ἐξέλοι βαϑείας. 

τό μοι ϑέμεν Κρονίδῳ τε Δὶ καὶ Νεμέᾳ Στρ. β..ις 
ΙΟ Τιμασάρχιου τε πάλᾳ 

ὕμνου προκώμιον εἴη" δέξαιτο δ᾽ Αἰακιδᾶν 

ἤύπυργον ἕδος, δίκᾳ ξεναρκέϊ χοινὸν λο 

φέγγος. εἰ δ᾽ ἔτι δαμενεῖ Ὑιμόκριτος ἀελίῳ 
σὸς πατὴρ ἐϑάλπετο, ποικίλον κιϑαρίζων 

15. ϑαμώ χε, τῷδε μέλει κλιϑείς, 25 

ὕμνον κελώδησε καλλίνικον 

ἰάτομο (46 Τγάπαα, 6: οὐδὲ ϑερμὸν ὕδωρ τοσόνδε τέγξει μαλϑακὰ γυῖα, κατὰ 
Πώνδαρον, ὡς δοξα ποιεῖ πόνον ἡδύν. Ααὑῤ οοΥγαρίαβ. ἷο Ἰοοὰβ οδῦ (παῖὰ 84- 

Ἰδούατη ποιεῖ τηοηβίγαγο Ὑἱαθύαν οὐ 'ρϑασα Ἐ]. γ  α1580 τεύχει 8. τευξει), ϑδαΐ 

ταθτηουῖα [6 0110 ΡΒΠ]ΠΟβορθαμα. Οἱ, 84. 

ὅ γυῖα] γυίοις Ηι. Βα. {τόσσον ΒΒ[Π α΄ δΊζ'΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ. --- τόσον 

ΥΧΧΧη --- ὅσσον ὅπι. Ῥυ. Β6. τη8]6. Ταθοὶ Ηπη. σου Ο(ΔΠΠ τὰ. ἴῃ ΔΡ. 
94: ἴῃ [6]. 2460. ! θ ἐργμ. 1).η΄ Ϊ Ἰ ὅτι χε Β' ἐν τς Δ]. Βα, --πῖσοσι 
κε α΄ β' δ΄ μὰ -- ὅτι περ ΒΕΧ -- ὅ,τι περ ΥΧΧΥ [||] 8 ἐξέλοι [Β]ΒΟΥ͂ 
ΧΙ[αΊ]β΄ δ΄ η΄ [τ6}1.} ΑἹ. Βο." -- ἐξέλῃ (Βα.3) ὀὰαπιὶ ὅς. τεχϑῇ (Β) τεχϑῇ καὶ 
προαιρεϑῃ (Ὁ) [{|.98 τὸ περ ΒΞ -- τὸ μοι Β1 Β,ΒΠ).η΄ [10}1.] ΑΙ. Βο : ἘΞ (σατα 

508.) --- τῷ μοι ΑΠ. ἰπ Ῥῃ. 16, ὅ6 [{ δὲὶ (διὰ) πιβ85. Δ]. Ἐο:Ἐ --- Δὲ Βὺ.Ἐ 
-- Διὲ ἀν. Βρ.2 --- ἀντὶ μιᾶς συλλαβῆς 51]. Τιῖο]. {11 ὕμνον 1) 4. ΗΙ. 
--- ὕμνου τ6}1. οαχα ὅ6ῃ, [| προχώμιον τη88. ΑΙ. Εο." (6. 568.); νά ΒΔ. 1. 1. 

- ἐπικώμιον Ηἰ. τηαῖο, οἵ, Μοίγ. 5. ὦ {||δέξατο δ᾽ Ὁ, --- δέξαιτο δ᾽ τῈ]!. 

(τό δ᾽ Β,η »ο) [112 εὐπ. ΒΙΒΟΥΧΧΧα δ᾽ ζ η΄ ΑΙ. Βο:Ἐ Βά. Οχ. --- ἠῦπ. 
ὅω. Ηγ. Β6.Ἐ [{ ροβὺ ἕδος αἰβί. ΒΗ[α1 ΑἹ. Βο.Ἐ -- ποι αἰβι. Ὑη΄ Ηι. {] 
ξεναρκεῖ ΒΒΌΥΧΧΧη τ. --- ξεναρκέξ α΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βα. 1.1. --- Κξεναρκέξ Ητ. 
- 80}. τῇ τοῖς ξένοις ἀρκούσῃ. ἰδὲ ἰηϑίγατηθηία!8. [[ς.13 δ᾽ ἔτι Β.Β[Ὁ] 
ΥΧη κς Ἠο: --- δὲ τι Π),α’ β΄ δη νος ΑἹ. -- Οὗ, δα Ο, ΥΠΙ, 4854ᾳ. οὐ Ν, 
1, 6 [{ τιμόκρατος Β,1}), (1π Β, Π'΄. τειμ.) --- τιμόκριτος [Β]Β,5η΄ [τ6]}.} 

ΑΙ. Ηο: ἢ (οαμὰ ὅοῃ. Β. Βο.) {| αξλίῳ 5οιῖρϑὶ --- ἁλίφῳ(ω) τη88, οὖ ἱπιρυϑβϑὶ 
|| 14 σὸς] ὃς Ρ-ν. [[- ποικίλων ΑΙ. {|-|15. ἅς ἀαῖίνο οἵ, Ο.1, 89 [10 ὕμνον 

ΟἸΏΠ68 ΒΟΙΡΓ οἱ ἱπιρυοβδὶ (θα β6ἢῃ. αἰτοαὰθ, αὖ γἱἀοίαγ) --- υἱὸν ἴηρε- 

πίοβθ (Βᾳ.32) Ηὐ. Βα. [{| κελάδησε] κελάδη σε οοπίθοϊ ὃχ 801..2 (451, 87), 

οΟἸ]αΐο ἀθ ἔοστηὰ ᾿πηρογίθοι Ν. Ν, ὅ (Δῃ. ἢ... 144) οὐ 46 ἀπρ]ϊοὶ δοοπβᾶ- 
ΜΜΟτήτηϑοπ, Ὀὶπάλγ. 9] 
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πο 5 3 ὧν . Ἵ ι Κλεωναίου τ᾽ ἀπ᾽ ὡγῶνος ὅρμον στεφάνων Στρ. γ΄. 
, ΩΝ 

πέμψαντα, καὶ λιπαρῶν 
, » ’ « ,ὔ 

εὐωνυμων ἀπ᾽ ᾿Αϑανῶᾶν, Θήβαις τ᾽ ἐν ἑπταπύλοις,{ 530 
ΕΝ 9.5 ! 3 λ ι “ 

20 οὔνεκ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἀγλαὸν παρῶ τυμβον 
Χ 3 ,ὔ » 

Καὸδμεῖοι νιν οὐκ ἀέχοντες ἀνϑεσι μίγνυον, 35 
" Ὑ “ἷ ᾿ Αἰγίνως ἕκατι. φίλοισι γὰρ φίλος ἐλθὼν 
’ὔ ᾿Ἵ ,ὔ 

ξένιον ἄστυ κατέδρωκεν 

ἔνο Ρ. ΙΧ, 838; Αρβοῖ. ἀρ. 181 αἱ. [0ὀχίγ. ρίοπο αἴβέ. Βα' Βο. Βτ. Βά. 
-- οὐ]. ὅτ. (δε π|}) Οχ. -- οοιητηαίθ η΄ ΟΡ. Ῥρ. --- ποῃ αἰβί. [ὉΥ] Αἱ. 
Ην." Ἐπογαηΐ αὐἱ τε γ8, 17 δᾶ ργδοργοββα σίου (πο δα ᾿ἰπβθα 65 καί) 

[ογίαββθ τϑοίθ. Οίέ, δᾶ Ο. ΧΙ͂Ρ, ὅ 

1] κλαίων. ζ΄ Οἵ. Μεοίν. [| τ᾽ ἠδ᾽ Ανν. τπᾶῖο (γοϊαῖῦ χλ. εὐἰβυ Πα ατα 
6580) [[ΆᾷΑ18 πέμψαντα ΒΒΌΥα' δ ζη΄ ΑΙ. Βο. Βα. Ηΐ. Βὰ. ([τ. σαπὶ 86}.3) 

- πέμψαντος ΧΧΧΥ (Βῦ.) ΚΥ. ὅν. (οὰπὶ ὅ5'0}..1) --- πέμψαντι ῬὰῪ. Οππὶ 
γοῦθα τὰ αὖ ἐγααιία, βαμΐ 1 Τη58. ΑΒ. οὐ αἸνοΥΒα 8. ἸΓΟΥΡΥΘ ΔΙΙΟΠ 65 ΤΘΟΙΡΙ Ηΐ 

οαμηαιιο σϑηϊνι5 πέμψαντος πος δα τηρίτὶ γριὰ πὶ ῬΥΌΥΒΙ5. ἀοοοῦδς ΠΘ 6 ΘΕΠῚ 

ΞΟΠ. 5. ΠΙΒῚ ΔΥρ  τι5. ΘΟΠΟΙ ΠΥ ροββὶῖ ποῦ σΟΠΟΙ ΠΗ αἱ] ΡοΥ]Οαὶ οοπάποδξ, ἨΪ81] 

ΠΟΥΆΤΟ διιβιβ οἱ ΔΡ πος σοηϊῆῖνο οὐ ἃὉ υἱόν οὐ ἃ τη80 χελάδη σε ᾿πγθῃοπᾶο 

τα α πἄλαπθ ἱπίουραπούΐοπο ἀρϑπαϊ, [[0ὃὅἀπὲ καί ρίθης ἰδὲ. Β --- σοτηπηδίο 

η΄ Πο." Ηγ.135 - ποὸπ αἶδβι, [ὉΥ] ΑἹ. Ηνγ.34 Βὺ. Βράπχὶ νἱγραίαμα, [} 
19 ἀϑηνᾶν ΒΒ Βο: --- ἀϑανὼν ΥΧ -- ἀϑανὰν Π.α'δη᾽ ΑΙ. Ηγ. Βα." 

γιάθ «ἃ Ὁ. ὙΠ], 858 || 10---8388 ἴῃ Ὁ ἃ τρᾶπὰ ἱπηρουῖ ΠΟΥ Ϊηἶβ ΘΧΑΓΆΓΪ 

δαπῦ; πἴπο Ὀ3 βίσμαυὶ [| 10 Τ5 οπι. τ᾽ [[ -λαις Χ,ῖ [{ οχίν, ἀἰδβί, πι88. 
ΑἹ. Πο.Ἐ (σαπι 50.) --- ποὴ αἶβέ. (Ὁ1.) Β..3 Ηὐ. ὰ. Ἐδβὲ π’' ἀοίθηδεαβ 

Τ᾿ ββο η]] (αὶ ἱπυθηΐν δὲ ΤΌΥδτι5. ηργο αν 1) ἱπποίαγαπη οὐνεκά τε Θήβαις, 5οα 

Ροοία διηδὺ ἴῃ {ἈΠ 118 γαυατο βὐγποίαγαμη: οἵ, δα Ὁ, ΧΤῚ, 18 οὐ Ὁ. ὙἹΙ], 89, 

ϑῖπη. νἱγρι]α ἀοΙθηάα οϑὲ, ἤΠοΟ τε ΥΟΒΡΟΠογο νἱάθίαν Δ] γ8. 17, πῇ οΥαίῖο 

ἴπη46 ἃ νου Θήβαις τ᾿ ἃ βοοιπᾶα ρούβοηα δὰ ἰογεδπι ἀοἢροίδξ, Ι 20 οὐ- 

νεχεν Β... (οατα ὅομ. ἰη ΒΒ οὐ ἢο.) --- οὔνεκ᾽ Βο: --- οὕνεχεν ΥΧΧΧ 

(οαπι β0ῃ. ἴῃ Ὁ) --- οὕνεκ᾽ α'β' δ'ζη ΑἹ. ΟΡ." Υἱάο δἃ Ὁ. ΧΙΨΥ͂, 19. || 
τωνας [2] νιν οπποβ [[ 28 ξείνιν ΒΒΟΥΧΧΧΥ «--- ξένιον α΄ δ΄ ζ΄ η΄ 

Ἀ1 Β0. σε 48, ἢ νόει ἄστυ ἄἰξῖ, Βᾶ.  κατέδρακεν ΒΒΌΥ͂ΧΧΧ: ὕὙ. 

"-- κατέδραμεν Κα δ΄ ζη ΑἹ. Ηοΐξ, ἀπᾶθ βουρίατα ἱπίουροϊ αὐ]οπὶβ Βροοΐοπι 

Παροῦ Ῥτορίου ᾿πβθημθη8 πρός ΠΠΔΐαο γ6] πποπάπιπι οδὲ αὖ Ρὶ 11, 20 ἴῃ 9' -- 

(ἦλθεν Ε. ἀ.) καταδραμεῖν (Βᾳ.3) --- κατέδραμ᾽ ἔνθ᾽ Αἢ. (υὐ Βος ἔντε δἰ. 

Τοτΐοαπι [1).}). 859] ργὸ ἔστε δ οοῃβοοίοιιν ἔστε πρός [ἀϑηπ 84}; Ποιι γι 
ΡΙΠαΑΥ ᾿παΐαβνο ἀθία 5 {π|556 οοηδβία) --- Ρ. ἢ. ἢ. --- ΕἾδιὶ νυϊσαία. ΘΧΡΙΪΟΔΥΙ 

Ροίοβύ (π τομὴ δα Ὁ, ΥΠ|Ι, 48. 54), ἴδθηθο οπληϊιπὶ Π]Θ]ἸΟΥ ΙΉ88, 

Ιροομθμι. [πῆρ κατέδρακεν ἔλϑών ς νοηΐ οἱ οοπεροχίθ; πρός 6Χ ΥΟΠηΪΘηΟ 

ΒαΒΡΘΉΒαΠ ΘΒί, 
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Ἡρακλέος ὀλβίαν πρὸς αὐλάν. 

ΚΝ “" ᾿ ᾿ ͵ 
25 ξὺν ῳ ποτε Τρωϊαν κρωταιος Τελώμων Σ, Τρ. δ΄. 40 

7 ὔ 

πορϑήσε, καὶ Μεέροπας, 
νν )ὔ "Ν 2 ΕῚ » 

χαὶ τὸν μέγαν πολεμιστῶν ἐεκπῶγλον Αλκυονής 
3 Ι , 

οὐ τετραορίως γε πρὶν δυωδεκα πέτρῳ 45 
ΗΝ. ει ξατν; » ς Ι «. 
ἡρώώς τ᾽ ἐπεμβεβαῶτας ἱπποδάμους ἕλεν 

5 ͵ὕ ΕἾΝ 
10 δὶς τόσους. ὡπειρομοχς ἕξων κε φανείη 50 

’ ς ᾿ φ 5 Ν 

λογον ὃ μὴ ζυνιείς" ἔπει 
ε}ὔ ἣ ι - Ὁ 
ῥέζοντω τι καὶ παρλεῖν εοικεν. 

; κ δ᾽ 3 ΙΝ, ; κ᾿ ὡ 
τῶ μακρὰ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεῶμος ΣΤ ε. 
((- ὦ 7 “ 

ὡραὶ τ᾽ ἐπειγομενωι" 55 

45 ἴὕγγι δ᾽ ἕλκομαι ἦτορ νεομηνίᾳ Θιγέμεν. 

94 πρὸς] παρ᾽ Κγ. [ω25 ξὺν ΒΒ ΥΧΧΧΙΥ]αΑΊβΒΊΣ ζ η΄ ΑΙ. Βο: 
- σὺν Βὺ. ΒΙ5 ἴπ πᾶς οἷα αποᾶ ἐταάϊθαπι οϑύ ξύν [0] 6. ποῖ, οαπὶ 50- 

ΠΟΙΌΣ ΤΆ ΟΠΟΒ. ὑΟΙ65 ΠΟῸΒ ἔαρίαηί, Οἵ, 81 οὐ Ν. Χ, 40; ΧΙ, 12. [{|ἕ τρωΐαν 

ΒΙΒΡΘΥΧ «δ, [16}}.} Δ1.. Βιό. ἢ ὅ5ι, Οχ." Βδ.5Ὲ (ἀ6 Οτἶδὶ 8.20; οἵ. δᾷ Ὁ, 

ΧΙ, 78) --- Τροίαν Β 8 --- τροΐαν Μη. ὅπι, Βά. Ρᾳ. ΗΠ. Βύ.1 {| κραταιὸς 

(8πι.) Βὺ.Ἐ (Ηπι.3) -- κράτιστος ὅτα. --- ὁ κρατερὸς Ηπι.1 (0011. Ο. ΧΠῚ, 81; 

Ν. ΥΙΙ, 26); οἵ, Μοίν. 5. ἢ. --- καρτερὸς ΒΒΟΥ͂Χα' δ΄ [16}}.] ΑἹ. Βο.Ἐ -- 
Ῥᾶΐ. ὅοιι. ὁ γενναῖος [[21 -στὰν ΒΒ α' δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- στὴν ΒΥ ΣΧ. 

Βο; [| 28 τετραωρ. ΑἹ. [[|[-.498 ἕλε Β -- ἕλε ΒΌ -- ἕλεν [ΥΧα’δ΄Ίη΄ ΑἹ. Βο." 
Ι 80 τόσσους ΒΒΌΟΥΧΧΧ πο." -- τόσους αἶδ' ζη ΑΙ. ΒΕ. Ηγ.35Ἐ τροίε; 

οἵ. Μοῖς, {{ ἔων κε (ἐὼν κε) ΒΒ ΟΥ̓ΧΧΧ Κο.Ἐ -- ἐάν κε (ἐὰν κε) αἰ δ΄ ζί 

ΑΙ. (πὰ α'δ΄ ζ΄ βαρτὰ ἐάν βουϊρίαπι οϑῦ ὠ, Βιιρτα κε δῦ ἀν) [{ 31 ξυνιείς Β,ΒΌ. 
ΥΧαΙ δ΄ [τ6}1.} Α1. Βο:Ἐ --- συνιείς η' Βῦ.Ἐ ΟΥ̓́ ν8., 2ὅ [| ἐπεὶ ῥέζοντά τι 

[ΒΊΒΟΌΥ͂Χ [«Ἴ δ’ γ΄ [16}1.] ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπι 50}.) --- ἐπηρεάζοντα τι (,)Υ6] ἐπεὶ 

ῥεάζοντα τι( Βρ.3) δῖον". (40, 12 --- ὅθυιῃ. ΟἿ11 ρ. 620. οἄ. ὙΥ66}.) οὐ θ΄. οὶ]. 
βρη. (4 ΤΠ]οοῖν, 1020) ἰὰ οβϑὺ ὑβρίζοντα, Ψοχ ργοβαῖοα ἃ Ἰαιιᾶρ υἱοίουβ 

θη. [| 82 -κε ΒΒΌΥΧΧΧ -“-- κεν α'δ' ζη΄ ΑἹ. πο. [48 ἐξενέπ. Β.Β 

Π.α΄δ'ζη ΑΙ. Βο:Ἐ (ἐξ ἐνέπ, η7) --- ἐξεννέπ. ὙΧΟΧΧ [|| 35 νεομ. ΒΒΗΥ͂Χ 

ΧΧΥ (Βῦ.) 5.ν.238 Βρ.2 --- νομ. δ΄ --- νουμ. α'β' ζη΄ ΑἹ. Βο.Ἐ [ νέᾳ μνείᾳ 

Ηλ. αποὰ πὸ πιηοίτο (οἴβὶ πᾶιπα Ἰῃτο]ΘΥ 0116) 58 015 αρύμπτη οδῦ πθς βοῃςθη δθ 

ΘΟηγΟηΪ, Πθοίθ ὅ0.. (εὐ Β Πο. οὐ ᾿ἱπθᾶ, Ὁ) Βῦ. Κγ. (οατλ οπμηΐϊθαβ ἰηδ, 
ϑιηΐθ 101.) νουμηνίᾳ ϑιγέμεν οοπϊπηχοιπηῦ, ἀπᾶ6 ρορίϊοα οϑὺ βουτηοηΐβ ποῦ! - 

αἴδηὶ οἰγοπτ]οοπῦ10, αὖ μέσον ἄμαρ ἑλεῖν ΡΟ ΙΧ, 118. Νοχυβ [Δ01Π᾿]πλὰ8,. ἩΘΙῺ 

δ᾽ ρμοβϑὲ ἴῦγγι ῥγορυθα!θηῦ5. ΟΥ̓ ΙΟπἰβ. οϑῦ, οὐ δα ἔμπα οππὶ 801". οὖν βαῦθαα- 

Ῥθ 
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5 , 2) “" ᾿ οἱ ἐμπα, καίπερ ἔχει βαϑεῖα ποντιὰς ἅλμα 
, 3 7 3 5 ,ὔ “ μέσσον, ἀντίτειν᾽ ἐπιβουλίᾳ: σφόδρα δόξομεν 6ο 

δαΐων ὑπέρτεροι ἐν φάει καταβαίνειν᾽ 
“ 

φϑονερὼ δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ βλέπων 
ἥ “ 40 γνώμαν κενεὸν σχότῳ κυλώνδει 6ς 

“" 3 ᾿ δ᾽ ε ὔ 3 ᾿ Ὁ οιωμαιπετοῖσαν. ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ΣΤρ. ς΄. 
2 ’ “ 
ἔδωκε πότμος ἀναξ, 
9 αἈ ! « , , 

εὖ οἵδ᾽ ὅτι “χρόνος ἕρπων πεπρωμέναν τελέσει. 70 
4 -“» ͵ 7 Ι 

ἐξύφαινε, γλυκεῖα, καὶ τόδ᾽ αὐτίκα, φοόρμιγξ, 
7, ᾿ ε ’, ,ὔ ’ 

45 Λυδίᾳ σὺν ὥριμμονιῷ μέλος πεφιλήμενον 
ΒΡ. Υ͂ Α φ “ -» 3 Ι 

Οἰνώνᾳ τε χαὶ Κυπρῳ, ἐνϑα Τεῦκρος ἄπαάρχει 75 

ἀἸἰθμάθμη. ϑθηβιιβ δϑὲ: ὡΡΥΟΪχτβ 6558. ΟΔΥΤΉΪηἶβ ἸΘρῈ οὐ (θρουῖβ ἀοίδοξα 

γοίοσ, Αἴαπὶ Ὑϑῃ θη ΟαρΡὶο βίαι ῬΥΟΠἰββϑῖὶβ.Ό ΤΆΠΊΘη ἰρίταν οἰβὶ, ... “ 

! ϑηγέμεν Ὁ5 
30 ἔμπα.καί περ Ὁ,Χ -- ἔμπα, καί πεῤΡ ΧΧαΊΣΊ Ηγ.Ἐ --- ἔμπαρκαίπερ 

Χ, -- ἔμπα καί περ ΒΒΌΥ͂.ζ η΄ ΑΙ. Ἐο.  --- ἔμπα κεἴπερ Ὧο. (οί Βα. ἴῃ 
ἴα. 11, 248) --- ἔμπα καὶ (1. 6. κεῖ) περέχει ΑἸι., ἀοϊοία νἱγραϊα, ΟΥ̓. Ρ. ΤΥ͂, 

140 οἱ 1.ο. δά ϑόορῃ. Αἱ. ρ. 78. Νρϑαΐγο Ἰοθὸ υἱγραϊαπι ἀο] θοῦ υοἱαὶ. |} 

-τιᾶς ΥΧΧΧ [|| 31] μέσον Ὁ [|| -λίαις ΥΧΧΧΥ ΚΥ. (0011. Ο. Χ, 41) 
- λίχκ(α) Β.ΒΠ.α’ β΄ δ΄ ζ η΄ ΑΙ. Βο: Ἐ (ουπα 550ἢ.). Οτΐατη αἷς ὁχ αἰξορσταρ δ ; 

οἵ, Βῦ. || δόξωμεν ΒΒΟΥ͂ΧΧΧ Βο." -- δόξομεν αἱ β΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. 5πι.. {{ 40 

χυλινδεῖ Ὁ || 4] χαμαιπετοῖσαν ΒΒΥ͂ΧΧΧ ἢ. ἘΒ6. Βὺ.Ἐ --- χαμαὶ πετοῖ- 

σαν Βα΄β' δ’ ΑἹ]. ΗΥ. --- χαμαὶ πεσοῖσαν ζ΄ “(αῖο; οἵ, δὰ ΟΠ Ἢ 
ἀρετὴν Ὁ, [| 42 ἔνδωκε οἴ. Ο. ΥΠΙ, 61 [|| 43 οἶδα ὅτι η΄ [| ἕρπων [Β] 
ΥΧΙαΊΡ δ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἥρπαν Β {{| 46 Οἰνόπᾳ ὅπ:. Ψιὰ Μοῖν. [] τε, 

καὶ [Β] Πο.Ἐ ὅτ. --- τὲ καὶ [10}]. πη55.] Α1. 8:. Βο. Ηγ." (τοῖο, δὶ ροοία 

Δορίπαπι οἱ ΟΥ̓Ργαμη σΟΙΩΡ ΘΟ ΠῚ νο]αϊέ, οἵ, δὰ Ὁ. ΧΙΥ͂, δ) [{. ἔνϑα Β -- 

ἔνϑα ΒΌΥ͂ ΑΙ. ----, ἔνϑα [αἼη΄ Βο. [{| ἀπάρχει ΒΒΗΥ͂Χα' δ΄ η΄ [τ0}}.] ΑἹ. 
Βο.Ἐ δι, Βα." --- ὑπάρχει Β,Ώ), Βο; Μτι. ὅπη. (. ῬΥυϊπλβ δαοίου γΘρϊ οϑὺ “Ὁ 
51.) --- ἐπάρχει (Ρν.) Βι. -- ἀπ᾿ ς ἘΝ (Βα.3) --- ἀποικεῖ ΒΔ. --- 50}. 

Ῥᾶγ. ἡγεμονεύει, 410 οππὶ ἱπίουργοἰδιηθηΐο Ῥϑιοα απᾶ6 46 τίϑιι ὙΑΥΒΒΙ ΠΊδῸ 

νοοΐβ ἀπάρχειν ΠΟΥΪΠλι5 οΟησταπηί, Ναπι Απίμ, Ῥὰ]. 9, 189, 8. οὐ ῬΊοηγ. 

Δ. Β. 1, 18. οχίγ, ἀπάρχειν ἄς ἄπος ααὶ (4π86) ΒΕ ΡΥδοῖς αϊοίαπι 

οϑύ, Ηοο θημθητὶ οοτημηοᾶιιβ νυ] ἀθὈΪΓΥ ΘΘΉΒ115. 6586... 410. (δι ΗΠ ΘΥ͵ΟΟ) ΕἸ], 

Ἰγύα, Ῥγϑοιῦὺ '"ΤΟΌΟΥΙΒ αὖ ᾿ἴγγὰ ῬΟΥ ΤΟ ΡΠΟΥΑπῚ ΠΑΥΙΡ ΟΠ 6 πὶ ΟἸΆΥΙΒΒΙ Π] Δ ΠῚ 

ἸύογαγΘ ἰαθοαῦαν ΟἸϊπὶ., ΤΘαοτο ἄπος οἱ διιβρίοο ΤΙ πΟΙῸ δ’ Γλοίαπι. (ΠΟΙ ΠΉΪ8 

μος ἀυδπὶ απο ΔΙ ]πα πο οοηΐοοὶ ἀπᾶρχεν(ἄπαρχεν), οἰδὶ τηρη δ Β᾽ ΠᾺ}]18 πιβιι 
γοηϊαηξ; οἵ, Ῥ, ἸΨ, 80 οὐ δὰ Ὁ, Χ, 8, 1μοπιπιδῦ ὑπάρχει ποὴ πιιϊέαπι {]- 
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ε Ἁ 

ὃ Τελαμωνιώδως" ἀτὰρ 
2 “ν “ ,ὔ 

Αἰως Σαλωμῖν᾽ ἔχει πωτρῳαν" 

. ΕΝ" ͵ ᾿Ὶ νι. , 

ἐν δ᾽ Εὐξείνῳ πελάγει φαεννᾶν ᾿Αχμλεὺς Τρ. ζ΄. 8ο 

50 νᾶσον" Θέτις δὲ κρατεῖ 
- ᾿ 

Φϑίᾳ: Νεοπτόλεμος δ᾽ ᾿Απείρῳ διωπρυσίᾳ, 
᾿ς Ι » Υὕ ! 

βουβότωι τοῦι πρῶνες εξοχιοι κωτάκεινται 85 
͵ ΤΣ ͵ ᾿ 5. ἢ ! 

Δωδωώναϑεν ἀρχόμενοι πρὸς ᾿Ἰονιον πόρον. 
᾿Ξ ᾿ Παλίου δὲ πὰρ ποδὶ λωτρξείαν ᾿Ιωωλκὸν 

55 πολεμίᾳ “ιερὶ προστρωπὼν 90 

πο, αὖ πθο οοῃϊθούαγϊ5 ΔΙ ουπτη πθααθ (Ηγ.) Τ 1. ᾿ηἰουρυθύδ τ 2. 11 ῬΘΥΘΡΥΘ 

τορῃδῦ“. 

41 -νίδας ΥΧΧΧ -- νιάδας ΒΒΌ εἰς. [[. ἀτὰρ ΒΒΟΥ͂ΧΧΧ Βο." -- 
. αὐτὰρ αἱ β' δ΄ ζη΄ ΑΙ. --- δ᾽ ἄτερϑ᾽ (Βα.3) --- - ἀτὰρ δὴ (οτα58:) ΑἸ. --- 

Θ6ῃ. γε μήν. ιά6 Μειι. [48 πατρώαν ΒΒΗΥ͂Χα η΄ Βο.Ῥ --- πατρῴαν ΑἹ. 
Με." {{|ἰ|:48 ἐν δ᾽ εὐξείνῳ(ω) ΒΙΒΌΥΧΟΧΧ Εο; Βὺ." --- ἐν δ᾽ εὐξένῳ(ω) 

Εο.Ἐ Βα." -- ἐν εὐξένῳ α’β΄ δ΄ δ ζη ΑἹ. ὅπι. Βα. --- Αβγηᾶοίοῃ μπααᾶ 8]16- 

πασχα; δα μος ξείνιον τοοίθ ἰπ ξένιον τηπίαγι ΤΎ]Ο]. γ8. 28 (οἴ, 857. ὅ8, δδ,). 
αταθη Ἡ. 1. νούῤ, οὐ Βῦ. βϑαιοῦ, οατὴ ΠΟΙΊΘΩ ΡΙΟΡΙΪΌΙΩ 810, οὗ Ῥομπίαβ (απο 

Βῦ, γτϑοίθ ουϑϑῦναῦ) νσα]ροὸ ποὺ Επιχομτιβ ααϊαί, 564 Βαχηθβ. Ψιάο δὰ Μοίγ. 

Ι φαενάν Β -- φαεννὰν Πη΄ [1611] ΑΙ. Βο. [] ἀχιλεὺς ΒΒα’ β΄ δ΄ ζ η΄ 81. 

Ηγ. Βε." -- ἀχιλλεὺς ὈΥ͂ΧΧΧ ΑΙ. Βο. Βᾶ. Οχ. [| 50 νῆσον Χ || 8] 
δ᾽ ἀπείρῳ(ω) τη88.. Α]. Βο." Βρ.3 --- δ᾽ ᾿Απείρῳ Μτ. 51. Ηΐ. (οαχα 56}. 
αὖ νἱἀοίιγ) --- δὲ [ ἀπείρῳ (Βρ.3) αὐ δια ναϊοαῦ,, ἄ]α “; οἵ, δᾶ Ὁ. 11, 97. 
|| διαπροσία Β [[. 82 βουβώται ΑΙ. {᾿ Πα δωδώναϑεν [Β]ΠΓΥ̓ ΧΊΧΧΒΡ' Βο.Σ 
-- δωδωνάϑεν Β -- δωδόναϑεν α' δ΄ ζη Ι΄θτὴ ΤΥΪΟ]. ΠΟ τποΥΪῦ φίλῳ 
ὑβεβθ 9. αἴ] ἄρχ: ΒΒΌΥΧΧΧΙΥ]) Βο. ὑὰ 568.) --- ἐρχ. α΄ β΄ δ' δ΄ ζ η΄ 

ΜΙ. Ῥοββὶβ ἐρχομένῳ 5604 ποη οραβ. [[| ἰώνιον ΒΒ Βο. Βι. Μή. -- ἰόνιον 

[ὈΥ̓́Χα' δ η΄ ΑΙ. ΟΡ. 5..5 || 54 λατρείαν ἰαωλχὸν Β.ΒΡ.«"β' δ ζη ΑἹ. Βο: Ἑ 

Βα. -- λατρείαν ἰαολκὸν ΥΧΧΧ -- λατρίαν ᾿Ιαωλχὸν ὅτι. Ρίπααταβ. ἔἴ, 
λατρεῖαν ξιαωλχὸν Βοιίρβοταῖ; οἵ, ἄθ ἀϊραηπιο δᾶ Ὁ. 1[χ, 98; 46 τηθηβαγα 

οὐ ἴουτηα σνοοὶβ λατρείαν δα Ο, ΧΙΠ, 78. [|{| 85 πολεμίᾳ(α) χειρὶ ΒΒΌΥΧ 
ΧΧ ζ' 2) ΑΙ. Ποῖ τος ὅὲ χερὶ α'β' δΉ Με. δύ Ἐ -- πολεμίαν χέρα Βα. [} 

προστραπὼν)] πρὸς τραπὼν Ρο. -- προτραπὼν (Ηγ.) ΑἩ.: (0011. Ηοτα. 1]. ε, 1700 

οἶα ἔπραμη ΘΟΠ οἰ Θη5..) --- παρτραπὼν Ηΐ. (ς011. ΗΘΒΥΟΝ. παρατρέψαι, παρε- 

νέγκαι, πορϑῆσαι) --- περτραπὼν ΑἩ.3 (  γοΟΒίθτηθη8.). ϑομοϊαβίαθ ρϑὺ πορ- 

ϑήσας οὖ νικήσας ἐν πολέμῳ διὰ τροπαίου τηθπίαπι, πο γοτθα Θχρυϊπιπηξ. --- 
Ῥορίδ ..[ΘΥγατη ΠΟΒΕ] τηᾶπιΐ δάγογίογο (δἀτηονογο) “Κ αἰχὶς ΡΥῸ ,.ὑθυγαθ Ποϑίϊ- 

ἴοῖα τηδηστη δαγογίουθ (Δαταου 6) “ἦς βθὰὺ τηοΐθ ἀθ απὸ δᾶ Ο. ΙΧ, 8 αἴβρα- 
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ω» "ἢ ’ 5 οὖ 
Πηλεὺς παρέδωκεν Αἱμόνεσσιν, 

δάμαρτος Ἱππολύτας ᾿Ακάστου δολίαις Στρ. ἡ. ᾿ 
τέχναισι χρησάμενος. 
τῷ δαιδάλῳ δὲ μωχιαίρᾳ φύτευέ κοι ϑάνατον 95 

ὅο ἐκ λόχου Πελίαο παῖς" ἄλωαλκε δὲ Χείρων, 

καὶ τὸ μόρσιμον Διόϑεν πεπρωμένον ἔκφερεν᾽ τοο 

πῦρ δὲ παγκχρωτὲς ϑρασυμαχιάνων τε λεόντων 
ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν 

τε δεινοτώτων σχάσαις ὀδόντων 

τααπη οβί. Εδῦ ἰρίξαν μος ἀϊοίαπι αὐ Ο, 1, 22 κράτει προσέμιξε δεσπόταν. 

ὙυΙΡ ΕΟ ἀϑὰ8 Αἰδοιθ ὙΘΙΌῚ ᾿ΠΕΓΔΉΒΙΕΥΙ προστρέπειν οἱ προστρέπεσϑαι δᾷ 
ΒΌΡΡΙΟΙΓΟΥ δοσθαάθηιτη ὑγα]αῖ ΠΟῚ [0}}16 ῬτΟΡΥπὶ ῬΙΠΔΑΥ, πὸ ΡΟΥΘ ΓΟ 

..» Δαν θυ οι (ΔἸ τητ1η})}“ Ομ ΘΧΟΙπαΙδ,, Ρθάθτῃ υἱρὰθ δανογίογο ς ὙἹΥρΡῚ Πα απη. 

ΜΊΓΟΥ ΟΥΠΘΟΥ τη ΔΥΡτ 8, 

56 -νεσι ΒΒ -- νεσσι ὈΥΧΧΧηΗ -- νεσσιν α΄ β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." --- ρ]. 

Ὦ τοῖς Θετταλοῖς (εχ 561..) Ι 58 χρησάμενος τη58. ΑἸ]. ο.Ὁ (Θαπὶ ὅ6ἢ. εἰς 
πρόφασιν τιμωρίας ἀποχρησάμενος εἴ δολίᾳ τέχνη χρησάμενος) -- χρησα- 

μένης ὅτῃ. --- χωσάμενος ΜΙ. Μα. αιιαπη Θμμθῃ ἀδιοπομῦ ἰᾶπι ΟἸΐπὶ ῬτοΪαἴαπι 

[886 τοδί αν 50}. ΤΗΝ] πἴδπατηῃ τινὲς δὲ διορϑοῦνται οὐκ ἀπιϑάνως, ἀντὶ 
τοῦ “χρησάμενος χωσάμενος γράφοντες" οἷον, χολωϑθεὶς ταῖς γενηϑείσαις 

. ἐξ ἀκάστου τέχναις δολέαις (εχ α'δ΄). [[ 59 δαιδάλου ΒΙΒΗΥ͂Χ.ΧΧαΙ β΄ δ δ ζ' 

ΑΙ. Βο: Ἐ -- δεδάλου η΄ -- Δἰολάκώ ϑ0Ε, Μι. 8ι. Βᾶ. Βρ.13 Ης. --- δαι- 

δάλᾳ ὅιη, --- Δαίδάλω Οχ. Ην. Βα. --- δαιδάλῳ ἀνῴρος οπποηδαῖῖο ἀρυᾶ 
56.) (Ηγ.) τι. Βῦ, Αν.. ΒΊ. Ὑπ, 5.138. || δῈ] δὲ Υ͂ ἢ φύτευξ οἱ ΒΒ 
ὈΥΧΧΧΙΥ β΄ δ Βῦ.Ἐ --- φύτευε οἱ η΄ -- φύτευέν οἱ ζ΄ ΑἹ. Βο.ἕ δι δ 

- φύτευσέν οἱ Μτ. --- φέίτευέν οἱ (δπ.) ΗΥ. --- φίτυσε δα πουτηδτῃ ΡΠ] αγ]- 
ΠΥ 5 ΓΟΡΠ ΔΙ ΡΙΌΡΙΙ5. δοοοββιββοῖ, βρα δῦ οὔϊδιη Υ8. 91 ὈΧΘΥΪ8,) οὗ ἴῃ 

ΡΥΟΡΥΪο ν8. τό [{ 6] ἔχφ.] ἐφ. Ὁ {| -ρε Β -- ρε ΒΌΥ͂ΧΧΧ Μ΄. δι. -- 
ρεν α'β' δ ζη ΑἹ. Βο.Ἑ 55.. [Ἀὴθ68 ϑρασυμαχᾶν ΒΒΟΥΧΧΧΥΎ Βο. Βα, 

- ϑρασεομαχᾶν α'β΄ δ΄ δ΄ ζη ΑἹ. ὅπ. Οχ.Ἐ (ὧν ΒΈΡΟΥ ἅν οὐ 6]. Το]. ϑαρ- 
σαλέων εἰς μάχην) -- τε ϑρασυ[μ]μαχᾶν (8πι.) --- γε, ϑρασυϊμ]μαχᾶν γε] 

ϑρασυνομαχᾶν Ρν. -- ϑρασυμαχάνων (ΟἹ. Ο. ΟἹ, 67) Ηπῃ. Βὺ.Ἐ --- ϑρα- 

σέων μάχαν ΑνΥ. (ποῃ πιλ]6) --- ϑρασυμάχανος Βᾳ.3 (χαδᾶ Π66 β΄ Βο ο 60Ὲ- 

γΘηϊ πο 5ἷο οο]οσαύιαπι οὐδέ Ρορθίδο) -- ϑρασυμάχανον. (οἱ ἀχμὰν καὶ 

δεῖν.) οοπϊοῖο. [{|0ὄ θ354. ἀκμάν]τε] καὶ ἀϊκμὰν ὅπι. --ο΄, ἀχμὰν | καὶ Αν΄.. -- 

Οοηἰπηρσοῦο ἨῸ5 Ὑουβαβ γοϊπουαπὶ Βα. οὔ Ἐς βοὰ τϊπὶ ΠΟ ῬοΥβαλβουπηΐ, [] 

θ4 σχάσαις ΒΒα' β΄ δ΄ ζη΄ ΑἹ. Βο." -- σχάσας ΠΥ͂ΧΧΧ 
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“ἷὔ ς ’ - .". “ 

δός ἔγαμεν ὑψιϑρόνων μίαν Νηρεΐδων, Ἔρις τος 
3" ΕῚ Μ Ψ 

εἶδεν δ᾽ εὐχυκλον ἕδραν, 
-" » “᾽ “"“-᾿ ͵ ΕἸ ΟῚ ͵] 

τῶς οὐρανου βασιλῆες ποντου τ ἐφεζομίενοι 

ον , μ 5. 3 , 5. »-" 

δῶρω καὶ κρώτος ἐξεφαναν ἔς γένος αὑτῳ. τιο 
᾿ “ (Ὶ ͵ 5 7 

Γαδείρων τὸ πρὸς ζοφον οὐ περῶτον. ἄποτρεπε 
χ τ 5. ἢ Σ “ ͵ 

70 αὕτις Εὐρωπῶν ποτὶ χέρσον ἐντεον νῶος" 115 
Ἵὕ " 7 2 ω 
ὥπορο γῶρ λόγον Αιώκου 

κ . ͵ -“-ὦ᾽" 

παίδων τὸν ὥπαντώ μοι διελθεῖν. 

Θεανδρίδαισι δ᾽ ἀεξιγυίων ἀέϑλων Στρ. (. 

κάρυξ ἑτοῖμος ἐβαν 120 
3 7ὔ Ε -“ “Ξ ,ὔ 

γ5 Οὐλυμπίᾳ τε καὶ ᾿Ισϑμοῖ Νεμεᾷ τε συνϑέμενος, 
“ὕ ΡΨ “) ΕἸ 7 

ἔνϑα πεῖραν ἔχοντες οἰκωδε κλυτοκάρπων 

66 εἶδε δ᾽ ΒΙΒΌ Πο; -- εἶδ᾽ Τ),, --- εἶδεν δ᾽ [ΥΧα' δἼη΄ ΑΙ. Βο.Ἐ [{ δ᾽ 

εὐχυχλον ἕδραν, τὰς τη88. 50}. ΑΙ]. Βο." --- δ᾽ αὖ κύκλον ἑδρᾶν, ταῖς ΗΙ. -- 

δὲ κύκλον ἑδρᾶν, τὰς ΔῊ. (τλμ]ο το] 1π8. ααᾶπι Ηι.) [| 61 πόντου] κρόνου ζ΄ 
|| θ8 - νον] -νεν 1), (ᾳοη Ὦ) |] ἐς γενεὰς αὐτῷ(ῳ) ΒΒΌΧΧ ὕτ. --- ἐς γενεᾶς 

αὐτῶ Υ -- εἰς γενεὰς αὐτῷ ΧΥ -- ἐς γένας αὐτῷ α' β' δ΄ δ΄ ζη1 ΑἹ. Βο." -- 

ἐς γένος αὐτῷ(ὦ) η85. τ, δι. --- ἐγγενὲς αὐτῷ ΗΪ. ΗΙ, δ. --- ἐς γέρας αὐτῷ 

Ῥπ. (Βγ. Βῦ.). ---- ἐς γενεάν οἱ (Βῦ. 6011. Ν, Χ, 14) --- εἰς ἕνας αὐτῷ Βᾳ.2 

(αβαας. δα (ουάαπη ἀἴομη “’ 6011, ΤΠΘΟοΥ, 18, 14; ἂὖ πος δὰ ἐφεζόμενοι 5ἷ 

ΡοΒβδβὶῦ ροϑυξίποῦθ, δα δῶρα ἐξέφαναν νἱχ ροία50) []| δχῖτ. ΘΧρ Ιοδμξ 86χ ΠΡυὶ 

[Ἀγ Πα Ῥαγβῖμο - Νοποίαα ΥΧΧΧΧΥ πἰβὶ αποὰ απδίπον (Υ̓ΧΧΧ) οἰΐατῃ 

{γταρτηθπίθιῃ Ν. ΥἹ (84 --- 40 --ΞΞ ὅ7 --- 14 νὰ}]ρ.) οομθπθηῦ, [ἢ γ9]Παὰ0 ῬΙΠαΔΙΟ 

ἰθαθ ἐαμύπτα ΓΟΠΟθτι5. αὐ ΠΙοοῦ: 1, Ν δίϊοαπο (ΒΒ); 2, Μβάϊοϑθο (Ὁ) οὐ ἴῃ 

αὐϊθυιβάαια ὨΠΠΠ); Ὑτὶο πα Ἶ5 (α’ βγ ὃ δ δ΄ δ΄ εἰ ζ 7). ---- ἸθΙάθμη. οχρ!Ἰοαί 
[0]. 198 ἴῃ Β οὐ ἴῃ Ὁ ρᾶὰρ. 68, ἃ [|| 69 Γαδέρων (ὅ1.} [} Ροβὺ ζόφον σοτημηα 
μαθθηῦ Β.}). [|| 10 αὖτις οἴηποβ [[|[0εὐρώπαν [Β]Βα΄ β΄ δη ΑΙ. Βο." --- εὐ- 
ρώπην Ὦ -- Εὐρώπαν Μτ. δι. Οχ. (οαπα 508.) --- Εὐρίαν ὅ1ι. --- Εὐρώπας 

Βά. --- οεὐροπὰν ((. 6. εὐρυοπαν!) Ῥυ. --- εὐπορον ΚΥ. --- εὐρωπὰν Βρ.2 -- 

Εὐρον ἄν ΑΒ. ((. 6. ἀν᾽ Εὐὖρον, Ἐϊατο δἄνοιβο, γϑύβαβ Ετατη). ΡΤΟΡυΐαπὶ ΠῸῚ 
τοιηούθεΐηι; οἵ, δὰ Μοίγ. [[ ροϑί χερσον ΡΙθηθ αἰβέ, ΒΒ [{ἕ 138 - γύων Β, -- 

γαίων Ὁ), --- γυέων [Β]ΒῸ εἰο. [| 14 κᾶρυξ Β -- κάρυξ ΠαΊΊζ’ ΑΙ. Βο.ἢ 
- κάρηξ ζ' -- κἀρηξ ε΄ --- κἄρυξ Βδ' 5.ν.133. ΤΑΡΓΑΙΐτ5. οοαϊοῖΒ ΒΒ. βἰσπιπι 
Ῥγοδαοίαθ ἴῃ Β ποῇ τϑοῖθ ἰηξο]οχὶ, [| ἕτοιμος ΒΒ α΄ δ΄ ζη ΑΙ. Πο.Ἐ -- 
ἑτοῖμος Βύ. [{ 18 ὅϑδι. ΒΒΡ α΄ δ ΑΙ Πο. Οχ." --- Οὐλ. δια. Βὺ.Ἐ γϑοίο; 

να δα Μοίν. --- Εὐγτανὶ ἀθ ποὺ ἴοοὸ ἴῃ δημποί. δὰ Ο. ΥἼΠΙ|Ι, 1. [{{ νϑυθαὰ 

καὶ ἐν ν. τε Ομ η΄ [1] νεμέᾳ] ἀντὶ μιᾶς 9]. ΤΥῖο]. 

ὀδὼς πὰ. 
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οὐ νέοντ᾽ ἄνευ στεφάνων, πάτραν ἵν᾿ ἀκούομεν, 125 

Τιμάσαρχε, τεὰν ἐπινικίοισιν ἀοιδαῖς 

πρόπολον ἔμμεναι. εἰ δέ τοι 

80 μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ χελεύεις 130 

͵ Ἷ 7 Λ ᾿ 

στάλαν ϑέμεν Παρίου λίϑου λευκοτέραν' Τρ. ια΄. 139 
ε Α ς ’ 

ὃ χρυσὸς ἕψομενος 
κ 2 ε ἰὴ -» -“" 

αὐγὰς ἐδειξεν ἁπάσας, ὕμνος δὲ τῶν ἀγαϑῶν τ3ς 
ε “ - 

ἑργμώτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονω τεύχει 
» - 5 » ,ὔ ῇ δ΄. ἃ 

85. φωτα᾽ κεῖνος ἄμφ᾽ ᾿Αχέροντι ναιετάων ἔμαν 
“» ,ὔ “ 

γλώσσαν εὑρέτω κελαδῆτιν, ᾿Ορσοτριαίνα 140 
7 ΕῚ »"» , 

ἐν ἐν ἀγῶνι βαρυκτύπου 

11 οὐ νέοντ᾽ ΒΒΏ ες ὕτ. Ορ.» (ὕτ. οἱ. ἐληλύϑασι δἀβογρβις 6 59}.) -- 
οὐ νέον Τ)ς --- οὐ νέον γ᾽ α'β' δ΄ δ η΄ --- οὔ, νέον γ᾽ εἰ --- οὔ, νέον γ᾽ ζ΄ --- 

οὐ, νέων γ᾽ ΑἹ. --- οὐ νέων γ᾽ Βο. [[. πάτραν νιν ΒΙΒα' β' δ΄ ε'ζ η΄ 8:. (οτῃ 
56. Ψεῖ. οὐ Βθο.; οὶ. ΤῊ]. αὐτὴν) --- πάτρανιν 1) 8. --- πάτραν νιν Ὥνο -- 

, πάτραν νὶν Ηο. ΒΓ. --- ) πάτραν νιν ΜΥ. ---, πάτραν νὶν Ορ. δι," ---, πά- 

τραν, νὶν Ῥυ. --- , πάτραν ἵν᾽ Ηπι. Βῦ." -- πάτραν σφιν Β6. (Βαᾳ.2 οἱ 

νβ8. 18 αν) 18 τεὰν οπιπθβ (ε 8 τεᾶν) οὰπὶ οἱ. ΤΊ]. τὴν σὴν, συνίζησις 

το σαν Ναὶ -Ξ. (ἐὰν Βᾳ.3). -- Ῥιπάδγιιβ οὐ σὰρ ΡΙΌΧΙΤΩΌΓΩ τεὰν Ῥγβοίαϊε, 

αὖ δα Ο. ΙΧ, 16 ἱπαϊοαίπμη οβϑύ, Ἐδηᾶθηλ ΟὉ οδθβϑτῃ 1, ΥἹ, δ0 τεαῖσιν (α- 

ΒΥ ΠΑΡ Τα) βουῖρϑιε. [80 μάτρωΐ μ᾽ Β.ΒΡα᾽ δ΄ ζη΄ ΑἹ. Ηο:Ἐ (οαπι αἱ. Τυῖοὶ. 
συνίζησις) --- μάτρω μ᾽ Ὁ, --- μάτρῳ μ᾽ Ηγ." --- μάτρωι μ᾽ Β6. [8] 
στάλαν οἸημο5 [[ ροβύ ϑέμεν οοτηπηδέα ἰπίογραησιπὶ Β ΟΧχ, ΗΥ. Β6. --- ρ]6.- 

ῃἶπβ δ΄ ὅπι. (ὅπη, ἀροδοβίη ἃ Παρίου ἱποὶρ᾽οηΐοθμη βίαια!) ---- ἤθη ἀϊδὲ. Πεί η΄ 

ΑἹ. Εο." Βᾶ. Βὺ." (Ξε ἴῃ Ὦ ρίθμε ροβὲὶ παρίου) [[ οχίγ, ρθη αἶβέ. Β Ορ.Ὲ 
(Θαπι 56}.) --- οοἷο Ῥᾳ. Ηγ. Βο. μὰ. Βᾳ.3 Ηες. --- οοπηιπιαίο Πε ΑἹ. Βο. 
Βὺ, ἘΠ ρ5ῖ5. ἀροᾶάοβθοβ (,, δάϊο “ἡ, ,. Γδοῖδια ““), αἀαᾶτὰ ὅθ ῃ. βίαδαϊξ, τγϑοῖθ Θοη- 

βιάογαία δὰ ᾿ᾶθπὶ τρᾶϊξ οὰπὶ δηδοο Πα ΗΘΙΏΔΗΠΟ - Ὠ᾿ββθηΐδηα. Οἵ, δὰ 

Ο. 1Π|, 99. {82 ὁ χρυσὸς (βῖπθ ραγέοα]α) τη55. Α]. κο.ἢ" Βδ.3Ἐ (φαμὶ 56}..) 
- ὁ χρυσὸς δ᾽ Βῦ.1 ΗἙ, -- χρυσὸς μὲν (γὰρ) 4.5 {[ωώΧ84 ἕργμ. ΒΒα’β΄ δ΄ 
ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἐργμ. ε΄ {{ 8θ ὀρσοτρίαινα ΒΒ α’β'δ' δ΄ εἰζίη ΑἹ. Βο. --- 
τριαίνᾳ Μτ. --- τριαίνα Ορ. Βτ. 8ι. Οὗ δὰ Ο. ΥΠΙ, 48 [{{ 81 ἵν᾿ ἐν πη88. 
ΑΙ. Βο." --- ὃς ἐν Βα, (Βᾳ.3) --- δὶς ἐν (Β.3) -- ἕνεκ᾽ οοηϊθοὶ ((0}}. 1. ὙΠ], 

99) αποᾶ ἴαϊδδθ Παπὰ ΤῊ] ΓΘΥΪβ ααἱ ΥΟΡΥΘ ΠΘηἄθυθηΐ οὐ χροὶ! θγθηΐ ; υἱὰρ δᾶ 0, 

ΧΙΨ, 19 οὐ ϑδίβθρη. ΤῊΘβ. 8. ν. ἕνεχα, Αὐ ναυϊραίδηι ἀοίθπαϊ ροββθ οὔτὰ Ρνν. 

εὐ Ηβ, οχἰβέμηο, Ορροῃϊθαῦ Θηΐπὶ ἸοΟΒ. ἈΌῚ ἡσηὴς ΠηΟΥαι5. ΟΟΙΏΤΊΟΥ̓Α ΠῚ οἱ 

Ὁ] ΟἸΐτη ΥἹΥ 5. ΥὙἱοίουίαπι τΘροΥ Α΄. 
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ϑάλησε Κορινθίοις σελίνοις" 

τὸν Εὐφάνης ἐϑέλων γερωιὸς προπώτωρ Στρ. ιβ. 

90 ἀείσεται, παῖ, ὃ σός. 

ἄλλοισι δ᾽ ἄλικες ἄλλοι" τὰ δ᾽ αὐτὸς ἂν τις ἰδ, 

ἔλπεταί τις ἕκαστος ἐξοχώτωτω φάσϑαι. τ5ο 

οἷον αἰνέων κε Μελησίαν ἐριδω στρέφοι, 

88 ϑάλλησε ὅπ. [{- ϑώισι ΒΒΌ --- ϑίοις τοοο. ΑἹ, Βο." {|| 80 τὸν] 

τῶν (Βρα.2) ΔΒ. [|| 90 ἀείσεται,; παῖ, ὁ σός. ΒΟΥΡΒΙ --- δ σὸς ἀείσεται, παῖ 

ταβ88. ΑἹ. Βο.Ἐ Βρ.3 (ε΄ ̓ς ἀεισέ αἱ --- ε΄ Ρο ἀείσε αἱ) -- ὁ σός γ᾽ ἀείσατο, παῖ. 

Ρυ. Β6. ἀν. --- ἰάοπι (βῖπθ γ᾽) Ηγ. --- ὁ σὸς ἀεισέν ποτε, παῖ. Ηπι.; --- 

Ἰάθτῃ (βῖπ ὁ) Βῦ. Ηπι.2Ὲ --- ἀεισέ σοί ποτε, παῖ, Ηΐ, (τμ816; οἵ, δ Ο. ΙΧ, 

16) --- ὁμὼς ἀείσετ᾽, ἐπεὶ (ἀλλοισιν ἅλικες ἀλλοι.) ΚΥ. --- (τῶν ...) ὁ σός 
γ᾽ ἐπάϊσε, παῖ. (Β6.2 ,» 4πᾶ8. Υἱοίουϊαβ ᾿θθηΐου ΕΡΠΠ65. Δηϊπιδάγ ον.) --- 
σὸς ἄεισεν (ἀειδεν)ὴ τότε, παῖ. δ. (Δυαοῖδ. οπηθῃ δ! ομΐβ θταθη ἀ[1ο) --- (τῶν 
..)ὺ) ὁ σὸς ἀσεῖτ᾽ ἀΐων (.. 6. κασεῖτ᾽ ργοὸ ἥσεται) ΑἸ. --- Ἐπίαχθμι ἀείσεται 
οοπβίαῦ ἃ ΞΟ ΒΟ Ια β.15 Ἰδοΐατη 6886, ααΡΡ6 οαπὶ οὐ ἰρϑαπὶ ἀείσεται γοροίδηϊ οὐ 

ὕμνησει (ο΄ ἴῃ ΡΔΥΔΡΗΤΑΒὶ ροπδηΐ; οϑὺ οἰϊδπι ο]. ΤΊ10]. ὑμνήσει. ὙΙΔοίαν ὁ 
σὸς Υοὶ 80 ἱπηρουϊθο τηρθίτίοο ἐγαϊθοίαχη ; δϑὺ θηΐτη αὐ ἴῃ ρυΐπια [Π68605 ἀδοίγ- 

1ο86 οογγορίθια Ν, Ν, ὅ2 οὖ ἴῃ ϑδᾶθιηῃ γϑοὸ παῖ Ο. "Ὶ 6; ν6] οαϑὰ ἃ οδὶδθ 

γΟΥΒΙΘῸΪ δα Ρυϊηοϊρίατη ἀοαύαπα. [[|9] τὰ δ᾽ αὐτὸς ἂν τις τύχη(ῃ) ΒΙΒΡα' 

β΄ δ εη΄ ΑΙ. Βο:Ἑ Οχ." --- τῶν δ᾽ αὐτὸς ἂν τυχέῃ ὅτη. -- αὐτὸς δ᾽ ἰδὼν ἃ ὰᾶ 

τύχη Βᾶ. (6 ΝΣ 18) -- τὰ δ᾽ αὐτὸς ἂν τύχε τις Ῥψ. --- τὰ δ᾽ αὐτὸς ἀν- 

τιτύχῃ (ὦν τετυχῃ; ἄντα τύχγ) - ([ουατ βου Βρ.2) -- τὰ δ᾽ αὐτὸς 

ἄν τι τύχῃ ΒΡ τ αὐτὸς ἄν τις ἴδῃ Ημ. Βύ,Ἔ (οχ 50Π.1 ἅπερ αὐτὸς 

εἶδε). --- αυϊραία 6 οἴοββα τύχῃ ϑεασάμενος οἵα; πδπὶ ἅπερ δὴ ἂν τις τύχῃ 

ϑεασάμενος αϑύ ῬδυαρὨ 8515. 50ῃ.8 (ταροῦ, ἴῃ 568. Τι10].). -- 56}.3 ὅπως 

ἂν τύχῃ (λέγων) νυ]ραίαπι νἱάθίαν δηΐθ οοα]ο5. Παρ αἶββθ6. Ῥοββὶῦ βουῖθὶ αὐτὸς 

τὰ δ᾽ ἂν τις ἴδῃ. [0 92 ἕλπεται θη Εο. [{| φάσϑαι ΒΒΠ α΄ εη΄ --- φάσϑαι 
ΑΙ. Βο." || 98 ὀΐον Β.Β --- οἷον (Αὐϊδίαγο.) «β΄ δ δ ζη' δὴν (οατα Β6ἢ. 
Τιῖο].) -- οἷον (ὈΙάγη.) Ὁ ΑΙ. Βο: Ἐ --- οἵαν (οοπὶ. ἀρὰ Βὸ.1) --- οἵων ΑἸ. 
(Ὑτορύου δα απδθ ἴρ86 υἱάϊ") [{ ἔριδα στ. [Β]Β}.α'β' δ΄ εζη ΑΙ. Βο.Ἔ 

Βὺ.2Ὲ -- ἔριδας στ. (ΑΥϊδίαγομ. οὖ Τιάγτι.) ΒΟ. (οαπι ὅθι. ΤΥῖΟ].) ἴῃ απὸ 
Ῥιπάδυαπι ΠῚ 5ΘΏ 5806. ΘΔΟΟΡ ΠΟΗΐδτη γροίθ οὐυβοῦγαῦ Βῦ. ΟἿ δᾶ Ο, 1σπ, 16. 

||ἠἩ ἷστρέφοι] στρέφει εἶδος --- στρέφοιν (Βρ.3) ΔΈ. (. 6. στρέφοιμι). Ῥοθρία, 
ἀαπὶ 5 πλϊαῦ 856. ἀρθῖθ Ὧ(θ ὑποαποαὰθ ααἱ απᾶ6 ὈΥΔΘΒ6Θ5 νἱαουὶ ἰαπααύ, τὸ 

γοῖα 46 56 ἴρ80 ἄρθῃβ ΔΟΘυ ΤΙ ΠηΠ 56 ΝΙ 6] ϑίαθ ἀθ θηβουύθη οὐ ρδίγομι πὶ [ὈΓΘ 

Ῥιοδβίοίαγ, αὖ Ο. ΥΠΙ, ὅϑ54ᾳ. πὶ Ἰηβρίοθ ποίατη. Ψιάθίαυ ἴῃ σἱθαρ γδΟΠ 6 ΠῚ 

ΔΘΤΩΌΪΟΥ ΤΩ ΟΟΟΘΟΥΥ5Β56. ΟὉ Μαοοβίαθ διμιοι τη. Ῥοϊουηΐοα βδθρὶαβ ἴῃ οχῖία 

οδτοΐϊηστη ΟΟἸ]οοϑηΐαγ, αὖ ἴῃ Ο. 11; Ῥ, Π; Ν, ὙΠ, Ἑχτδηῦ ααἱ πᾶθο δᾶ 

ΕΠΡΠδηθτα τοίου ηΐ, 
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ε 5 5 ς 

ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν, 
ο5 μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, 155 

᾿Ὶ κ ! ΕΥ̓ 

τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἐφεδρος. 

04 ἐν] ὃν Ηπι, ΟἿ, ΒΒ. ΧΥ͂ΠΙ, 8083 οἱ δὰ Ὁ. Π, 68. [Ιηἰθ]]ῖρα ὥστε 
ἐν λόγῳ (ὥσπερ ἐν ἱμάντι) δεϑέντα ἕλκεσθαι; οἵ, Ν᾿ ΥἹ, 86. [|| ἕλκειν Β᾿-: 
ΒΙΒΡαβ'Σ δ᾽ εἐζη, ὕτ. Βιμ. Βό. Ηπι.3Ἐ (θαπι 508.) -- ἕλχει ΒΡ ΑἹ. Πο.ἢ 
Ηπι.: --- ἀθ ἰηβηϊνο οἵ, «ἃ Ρ. ΤΥ, 140. {{| 95 μαλϑακὰ Β.ΒΡ.α’β'δ'εζ γ 
ΑΙ. Βο: -- μαλακὰ 81, -- οἵ, Ρὶ Π| 8854ᾳ4ᾳ. [| ἐσχροῖς Ὁ, -- ἐσλοῖς 

γ6}}, ΟἿ, δὰ Ο. Π, 19. [||ὅο. Ὁ ἀλληγορικὸν (ργο ἀϑλητικὸν) δὲ τὸ νόημα. 

ΒῸΌ 50Υ. ὕμνου τέλος τιμασάρχου αἰγινήτου: α' --- τέλοος. ζ' -- πα]]|ὰ 

ἴῃ [ΒΒ] ε΄ εἴα. 
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ΠΥΘΕ ΔΙ ΑΤΠῚΝΠΙ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔῚ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΈΤΗΙ. 

-------...---.-- 

5 Ὁ ΡΉ Ὁ. 
τ  Φ ἢ πασα ὁ ἢ , ,ὔ , ῳ 

ἀτα ἐξερν ἀπὸ ἀῶ “--πὦ Ὡς ὑπαὶ ἴων! τε .τπ-|Ὸὺ7Ίς σης αι το πσο τὺ τὰ τ ἀφ τ πὶ  ππρονσθο Ὡ'-Ξ 

ῇ , ,ὔ ---- 
Ξ-ος τσ τ νιν -«ὐονς τὰ τυ ὦ πα ἰδροο ἐνΣ Ὁ 

’ , ; .«-- 
τοὶ γεν π΄ πἰστνν -- 5 πον σας νου σας 

’ ,ὔ , - 
-Ξτ 93|5Ξ- ΕΝαβλ ἐξ -ασν Ξξι εκ, τ-τολῶντ τ 2} Ἐ-- - 

5 , -- ῳχ 
πὰ σα πὰ Ξ-ΞΞ δ τ τ ἂν στο- 

’ 7 , 7 ΞΟ 
τ τὸ τ ον παλιν ἀπο τὶ ἘΞΟΡΞΞ Ὡῆε εξ ξεν ἘΞΕΝΕΣ Ξϑόὰχῷ 

ἘΠ 5.0 41 
ΕΠ ες τον ἢ , 
ἱ εν. νἊῃ΄Ό νστ΄ δ ἘΞ ΞΟ ΞΕ 

’, , - ἢ “ . 
ν᾿ πμω “-Ὁ ὧν ὐπεσ στη ο-. τς “«“«Φὦὁ το τα τ ἔτ 5 το κῦρος 

, ΄ τ τν τν 
Ὁ τα ἰ -- τ ὦ ς-- ξιὴνιυλς. τὦρλο Φ-, τον 

, , , ν».. ἡ 
“ΣΝ ἜΝΉΤΥ ΠΣ πριν “ὦ χε χ  ΨΑΙστ τς ὦ σνκ τὰν ὧν τ 

κν-- ,ὔ .- 
“ἔα π ωωωὼ “3 --ἰἰ τι -- 

, ’ὔ Ἂ "-- 
ἥν τῇ ρ ἘΠ λ ΠΠΠῈῸ}ς ᾧ ὠὐΞΞνω ΠΞῊΣΦΠΠὃορ ὡυ ΞΞΥῈΞ 

Σ ' 
στροῶ. 

5 Ι 3 « ! 
Οὐκ ἀνδριαντοποιός εἶμ᾽, ὡστ᾽ ἐλινυσοντὼ εεργώζεσνναι 

5. ἢ Ὑοσα..)5 δι “Ὁ ΠῸὉ 7 
ἀγώλμωτ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς βαϑμίδος 

[π5861. πυϑέα παιδὶ αἰγινήτη, ὠδή ε΄. Β --- 46 Β π. η. --- πυϑέᾳ υἱῷ 
λάμπωνος παγκρατιαστῆ: Πα’ β' δ΄ ε'ζη΄ ΑἹ. Βο." -- 4. (564 αἰγ. ᾿πβογίο) ὅτι, 
Οχ. --- π᾿ αἷγ. παγκ. ἐν παισί, Ἠγ. --- π. αἷγ. παιδὶ παγκ. Βὺ.Ἐ 

1 ὥστε α΄η’ --- ὥστ᾽ (ὡς τ᾿) ΒΒ οἴο. [| ἐλινύσοντ᾽ ἐργ. ΒΒ Βά. --- ἐλιννύ- 
σοντ᾽ ἔργ. 8610]. ἱπθᾷ. δ 1, Π, 46 (ΞΞ 66) ἱπ Ὁ --- ἐλινύσσοντ᾽ ἐργ. Ὁ 
-- ἐλλινύσσοντ᾽ ἐργ. α' β΄ δ΄ δ΄ δ΄ (οἴαπι 568, ἴῃ ε΄) --- ἐλλινύσοντ᾽ ἐργ. ε΄ ΑἹ. 

Βο. ΟΡ. δι. --- ἐλλινύζοντ᾽ ἐργ. η΄ --- ἐλλινύζοντά μ᾽ ἐργ. ΒΥ. Με. -- ἐλινύσσοντά 
μ᾽ ἔργ. Οχ. Ηγ.2Ὲ -- ἐλινύσοντά μ᾽ ἐργ. ὅπ. (Ηγ.1) ΒΕ. ΒΒ," --- μ᾽ (πίογρο- 
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ἑσταότ᾽" ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας δλκάδος ἔν τ᾽ ἀκάτῳ, γλυχεῖ᾽ 
ἀοιδώ, 5 

στεῖχ, ἀπ᾽ Αἰγίνας, διωγγέλλοισ᾽, ὅτι 

Λάμπωνος υἷος υϑέας εὐρυσϑενὴς 
5. νίκη Νεμείοις παγχρωτίου στέφανον, 

οὕπω γένυσι φαίνων τέρειναν μωτέρ᾽ οἰνάνϑας ὀπώραν, τὸ 

ἾΑντ. α΄. 
9 Α ͵ Α ι ο 5 ᾿ , 

ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχιμωτὼς φυτευϑέντας 

καὶ ἀπὸ χιρυσεᾶν Νηρηΐδων 
᾿Ὶ ἅν» ἸΑ͂' ἢ 

Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματροπολίν τε, φίλαν ξένων ἄρου- 

ραν" 15 

Ιαΐπτση Ὁ ᾿πηρουῖία πλδηὰ οαϊξουβ ΒΥ ΔΟΙ ΔΗ]; οἵ, Ηγ.3 γγδοῖ, ρ. 40) ἢ66 ἴῃ τη88. 

οϑῦ Π66 ἴῃ 50} 01}15 οἵ ἰΐα Βα ρθυυδοδηθαπὶ αὖ γ6] Ποσθαΐ, ἀαΔΠ 8 ΠῚ 8115 ἸΟΟΪ5 

ἈΌΙ τηδρ]5 ῬΘΙΡΙΘΧχα οϑύ σοηβίγποῦο γουθόσατῃ, αὖ Ὁ. 1, 104, ῬΓΟΠΟΙΆΪηΪβΒ Τ6Ρ6- 

ἀο ἀρπᾶ ᾿πβηϊθναμη πη οἤθπαϊς, Οοτγοχὶ ἴῃ ὅβοι, αοτμ. Ρ. Υ11. {| ἔργά- 
ζεσϑ᾽ (8:9) Ὁ 

2 οτηῆ. Ὁ ἴῃ ογάϊπθ, 86 δᾶάϊξιιβ ἴῃ πιδυρίηθ αὐ στέχοι κείμενοι (ν5, 4. 

ὅ. νὰ]ρ.) ἐστ. η΄ --- ἑσταῶτα ὅ6ι. Ὁ δᾶ Ιβέμιι. Π, 66, [[ πάσης Β.ΒΉ. 
Βο; --- πάσας δ΄ δ ηα΄ β'εζΊ ΑΙ. Βο." [{|ὁλκ. η΄ [{ γλυκεῖ ἀοιδά ΒΒ α’ 
β' δ΄ δ΄ Σ η΄ 56}. ὅπ. Βᾶ. Ηγ." --- γλυκεῖ ἀοίδα δ΄ --- οτηΐδδαπι ἴῃ εἰζ΄ ΑἹ. Ηο.ἢ 

Οχ. {{στεῖχ᾽ ΒΒ Ὅο. 8. Ηγ. Βε. --- στοῦχ᾽ α' β΄ δ' δ΄ ε΄ ζη ΑΙ. Βο.Ἐ Οκχ. 
|| ὅτι [Β]ΒΗ α΄ «ο) βΊΣἼε΄ ΑἹ. Βο.» --- ὅτοι α'νεδ'ζη [5 νιχὴ ΒΒΌ Σ᾽ ες 
Βο: ΟΡ. Βκι. -- νικῇ αἹ βΊδ᾽ δ΄ 1{εΊ 8610]. (Επβία!ῃ, Ῥυ. 11.) Δ]. Μτ. --- νικᾶ 
ηΡο --- νικᾷ β]. α' --- νικὴ δ'Β --- νίκη (Ηγ.) Βδ.Ἐ --- νύκταν (... στεφανοῖ) 

Β6. [[πνεμίοις ΑἹ. Βο.Ἐ --- νεμέοις 85. --- νεμείοις Βογρ! ὅτ. [{ οχίγ. πο 
αἰδέ. Β[Β]0 --- ρἴθμθ ἀΐβέ. στθος ΑἹ. Εο. --ς σοτημηδίθ (1.η.) Ηπὰ. Βὺ.ἢ 

(οι 508.) [{0Ο8 γένυσι φαίνων Β.Β.. Ηπι.: Βὺ.Ἐ (οὰπι 5680], αὶ ραγοὶ- 
Ρίαπη. ραγϊοῖρίο δεικνὺς τοᾶα 1) --- γένυι φαίνων Ητη.32 Βα. ει, (Βοῃ. ἐν τῇ 

γενειάδι) --- γένυσι φαῖνεν Βο; --- γένυς φαΐένεν η΄ --- γένυς φαῖνεν α΄ β' ὃ ὃ ε΄ ζ΄ 
ΑἹ. Βο.Ἐ --α γένυς φᾶνεν Ῥν. Ῥτϊπιαπὶ βυβίθιηδ οοἰΐθβ Ὁ ΔῊ ΒΕ ΓΟΡΪοΪ8. ἀ6- 
βφοῦε; οἵ, Ο, ὙΠ. {[{| τερείναν Β.Β --- τέρειναν ΑἹ, Βο." η΄ [τ0}}.} [} μα- 
τέρα ΒΒ ν΄ --- ματέρ᾽ [τ6}1.] ΑΙ. Βο.Ἐ --- ματρὶ (Βρ.3) --- ματέρ᾽ ἀδένιιβ 

6886 ΠΟῚ ρΡοΐοβί: οἵ, δὰ 0, ὙΠ, δὅ2, ΒΑ. ἴῃ. ἴα. 771, 344. ἘῪῚ, ἴῃ. ΡῈ. 1, 

86. {{οἰνάνϑαν ὀπώρας Ῥπ. (Β5.) ΒΔ. Ηἰ. --- οἰνάνθας ὀπώραν τοὶ]. ΟἿ, 1. 

Π, 5. {{Ηἰ[1 χρυσέᾶν Β -- χρυσεᾶν ΒῸ Βῦ. 680]. ἴπ Ὁ -- χρυσέων τθοο. 
ΑΙ. Βο.Ἐ {{νηρείδων ΒΒ --- νηρηΐδων τθοο. ΑΙ. Ηο.Σ [|| 8 ἐγέραιρε ΒΒ 
Ἐο; (οὰπὶ Β6Ὴ.) --- ἐγέραιρεν α΄ β΄ δ΄ δ᾿ ζ η΄ ΑΙ. --- ἐγέραινεν δ΄ ε΄ -- - ἐγέραρεν ᾿ἰο. 
(υἰοβο 3). Οἱ, Ο, Υ, ὅ. {|Ξ ξείνων Β.ΒΏ. Βο; --- ξένων τοοο. ΑΙ. Βο.ἢ 
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τῶν ποτ᾽ εὐανδρόν τε καὶ ναυσικλυτὰν 
το ϑέσσαντο πὰρ βωμὸν πατέρος “Ἑϊλλανίου 

στάντες, πίτναν τ᾽ εἰς αἰϑέρα σιεῖρως ἁμᾶ 20 

᾿Ἐνδαΐδος ἀριγνῶτες υἱοὶ καὶ βίω Φώκου κρέοντος, 
ἷ; 

ἜΝ  ἃ. 
ς » »Ὥν ἃ ͵ ,7ὔ Ἐς Ν᾿ » μ 
ὃ τῶς “εοῦ, ον Ψαμασειὼ τικτ ἔπι ερήγμινι πόντου. 

3 “ -“ὦνΜ 3 7ὔ ᾿ 

αἰδέομαι μέγα κειπεῖν ἐν δίκα τε μὴ κεκινδυνευ- 
,ὔ 

μένον, 25 
“» ᾿ 3 ,ὔ » 7 ἡ ,ὔ 

15 πῶς δὴ λίπον εὐκλέα νᾶσον, καὶ τίς ἄνδρας ἀλκίμους 
ἢ “, ἥ ΕΣ « 

δαίμων ἀπ᾽ Οἰνωνας ἐλώσεν. στάσομαι. οὐ τοι ἅπασα 

κερδίων 30 
᾿ , 9.αὐ νὰ ἢ 3.» Ξ “ 

φωαίνοισω πρόσωπον ἀλάσει ὠτρεκης" 

9 ναυσὶ κλυτὰν οἸηηθ8 ΒοΙρ (ἢ Β. κλυτῶν) ΑΙ. Βο." Βρ.2 β080!]. 
(οαπὶ 1,ο. Ῥαίῃ. 1, 566) --- ναυσικλυτὰν Βῦ," --- νἱᾶς δᾶ Ο. ΥἼΙ, ὅ2. ||} 
10 «πίθ πὰρ (πὰρ) ποῆ αἰβύέ. ΒΒη Βὺ." -- ρίθηθ ἀϊβί. α΄ --- οοπιπιαίθ 
[16}1. Ὁ] ΑἹ. Βο.Ἐ [{ πατέρος ἕλλ. οἸλπ68 βουριϊ ΑἹ. πο. --- πατρὸς ϑ᾽ ἕλλ. 

ὅτα, τα. 2 Ηῦ. Βα. --- ὨΪΗ1Π] τπογθο; οἵ, γ8. 6. 12, [{ὖΆῺ1] πάντες 56Π0]. δὰ 
γ8. 17. 91 οογγαρίαμπι ΡΙῸ στάντες αοα δ8ὺ ἴῃ ΟἸΙΠἾ 18 ΒΟΥ 5. δῦ ᾿ΠΠΡ ΓΘ 5818 

|| πίτναν τ᾽ ἐς ΒΒ (υι νἱάοίαν ἱαποίϊμη ἴῃ Β) --- , πέτναντ᾽ ἐς (ΡΙ αὐἹτηὶ 

ἱππούϊπη αὖ νἱ οί) α΄ β΄ δ΄ δ΄ ζη΄ Οχ. --- 4, (δπο. αἰ5.) Αἥ]. Βο.Ἐ --΄, πίτναν 

τ᾽ ἐς δι. ΒΑ. --- πίτναντ᾽ εἰς ὅ1α. Ηπι.2 ---, πίτναν τ᾽ εἰς ΗΥ. Β6.Ἐ --- πίτ- 

ναντες ε΄ --- πιτνᾶντες (τ᾽ αἰϑέρι χεῖρας, ἁμὰ ᾿Ενδαΐδος τ᾽ εὐγνωτες υἱοὶ) ΗΙ. 

Βὰ. --- ΤΥ ΟΙηἶα5. πογᾶπι βοηίθηϊαμι ἃ πὰρ ΘΧΟΙΒΙ5 πέτναντ᾽ γο]αΐ586. νἱᾶθ- 

ταν, 6 ἐς ρτὸ εἰς νἱᾶθ Ρ. Π|, 28; 6 τηρᾶϊο πίτναντο δ Ρ. 1, 24. [μὰ 
Ὁ [| 12 ἐνδαΐδεος Τ)η. (568 ἰάοπα ἴῃ ὅ6Π0]. ἐνδηϊδος) --- ἐνδαΐδος Β.Β τθοο. 
ΑΙ. Βο.Ἐ ουπὶ 6]. ΤῊ]. συνίζησις --- Ἔνδαδος (ἀρ. 8ῖν6 ᾿ὦρ.) Ηπι.3 |] 
ἀρίγνωτες τη88. ΑἹ]. Βο." --- ἀριγνῶτες Βογῖρϑι. ΟἿ. δα Ο, ΥἹ, 67. {{ φόκου 
ηὖ {Ρϑῷᾧ Ὄ13 τοὺ τὰς Θεοῦ ὅτι. --- ὁ τὰς Θεοῦ ΟἸΠ65 1611. ΟἿ ΒΗ. ΙΥ͂, 54854. 
!| ἐπὶ ερ. Οῇ. δᾶ Ο. 1Σ, 91. {{| τὸν ΒΒ α’ β΄ δ΄ ε'ζη ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ." --- ὃν 
ὅι. ΒΑ. Ηγ.2Ὲ [{ τίκατ᾽ (810) Ὁ [|| 14 τ᾽ οὐ μὴ Ηπι. --- τι μὴ Ηι. ΒΑ. 
- κα μὴ κ΄ ζ΄ -- τ, μὴ Ὁ -- τε, μὴ [Β] Βο. Βτι. Μι. --- τε μὴ το}}, || 

15 δὲ Ὁ -- δὴ τ0}1. [{- εὐχλέαν Βο.Ἐ --- εὐκλέα βοτῖρι ΑἹ. 51." [ καὶ τίς 
ΒΒΠΙ[αΊδΣ δ΄ Βο." --- καὶ τὶς η΄ --- καί τις Α]. {|| 16 ἀποινώσας ΑΙ. Βο." 
Οχ. --- ἀποινώσαις γ. ΒΕ. --- ἀπ᾽ οἰνώνας ΒΒ. α΄ β' δ΄ δ΄ δ' ε'ζίη, ὅπι. ΒΑ. Βῦ." 
(οαπὶ ὅ0}.) --- ΑὈβαγάμππι νἱθαπι ΑἸάϊπαθ βουπδηα (6χ ΑἹ]. ἴπ μᾶς ραγίε ἴτὴ- 

ῬΙ6588) Ῥτοραραν. [[| -σξ, Β --- σε, ΒΌ --- σεν. τορος, ΑΙ. Βο." {111 
φαίνοισα ογηπο8 [| ἀλάϑεια η΄ [{ ἀτρεκὲς οοπὶ. Βρο.2 --- ἀτερκὴς Ὁ --- ἀτρὺκ 
(510) δ΄ --- ἀτρεκης. ΒΒ οἷο. 
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᾿ ᾿ “-“ μ 3 " μ 3 μ “ 

καὶ τὸ σιγὰν πολλῶκις ἐστὶ σοφωτῶτον ἀνϑρωπῳ νοῆσαι. 

’ : , ΣΧ». Β. 
5 3 Ψ »" ,ὔ ΕΥ - -“ 

εἰ δ᾽ ὄλβον ἢ χειρῶν βίαν ἢ σιδαρίταν ἐπαινῆσαι πόλε- 
“ 

μον δεδόκηται, μακρά μοι 35 
ΓΈΝ. ο 3.8 ͵ “ Ι 3 Α 

20 αὔτοϑεν ἀλμων ὑποσχάπτοι τις εχ γονάτων ἐλωφρὸν 
ε ͵ 

δρμαν" 
ᾷ , “ 3 5 7, 

καὶ περὰν πόντοιο παλλοντ αἰετοι. 40 
! Α μ ᾽ 5 

πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἀειδ᾽ ἐν Παλίῳ 
“ ε Ι͂ “ 3 Ν , Μοισᾶν ὃ κάλλιστος χορὸς, ἐν δὲ μέσαις 

Α .: [ ε ͵7 ᾿ ᾿ 
ΦορμιΥ ΑἈΑπολλων ἑἐπτωγλωσσον χρυσεὲῳ πλαχτρῳ 

διώκων 
5 ἥ 

Αντ. β. 
ς “ μ“ ς ΄ 

25 ὥγειτο παντοίων νομῶν. οἱ δὲ πρώτιστον μὲν ὕμνησαν 

Α 3 " 

Διὸς ἄρχόμεναι σεμνὰν Θέτιν 45 

18 ἀνθρώπῳ ΒΗΓ[αΊβ' δ᾽ δ΄ δ΄ ε'ζ' η΄ ΑΙ, (Ην».) ΒΕ. Ηπι.13 Βὺ." -- ἄν, ὅπῳ 

(εἰο) Β (οαπι Ἰδροῦθ ποὴ Ῥοββϑὺ δατορταρμοι Υ αἰϊοδηατη) -- ἀνθρώπων Βο, 

τη] --- ἐν καιρῷ (Ηπι.᾽3 ἃ Β0ῃ, Ἰοοίππι 6886. ραίδθαῦ) Ηἰ. {|| 10 χειρῶν 
Β.ΒΌ. Βο; Ηπι. Βὺύ." --- χερῶν τορος, ΑἹ]. Βο.Ἐ [0 σιδηρ. Β᾽ ΒΗ α δ εἰζ' η' 
ΑΙ. Ηο. --- σιδαρ. Ηγ.2  ΠΌ]]5 βουϊρίμιβ, πδπὶ οὔἶδη ΒΒ οἰβὶ οβ πδηεϊιβ αἵ- 

απο ΟὈἐαβίαΒ., [ΠῚ ἡ ΒΟΥ ρβῖββο νἱάοίαν, [|| δεδώκ. ε΄ [|υ10. 20 μακρά μοι 
αὐτόϑεν ΒΒ. ΗΥ. Ηπι.5 --- μαχρά μοι δ᾽ αὐτόϑεν α' β' δ δ' δ΄ ἐζίη ΑΙ. Βο." 
(Βπι.1) -- μ. μοι δὴ αὖ. Βῦ.1 Βρ.3 Ηἰ. Βα. --- μ. δὴ αὖ. ΤᾺ. Βῦ.3Ἐ -- 

Ηδο βυηὺ ἱπίουροϊ αῦδρ ᾿θοίοη8. ΘΙ ἀδίίομθβ. Οὐορηϊΐζα το] οσαπι ΠΡ γῸ- 

τὰπὶ βουϊρίαγα,, ἱπαϊοίαστα ΗΘΥηΪ οὐ Ηουτηδηπὶ ορίϊπιθ σΟμ ἢ παῦαγ. ΟΠ ἃ 

μοι Βαθοοῦ ἴῃ ῬΑΓΑΡμτϑβὶ ; ἤδη, απο ἀἀάαπηξ, Ἰμξουρυθίδι οι ἷβ θέ, ΟΥ̓, πα. 
Ι] 20 τίς. ΒΒ [|| ἔξω γουνάτων ΒΒ --- ἔχω γονάτων τορος, ΑἹ, Βο.Ἐ || 
ἐλαφρὰν ΒΒ α΄ δ΄ δ΄ δ΄ η1ε΄ζ] ΑΙ. ο.Ἐ Οχ, Ηγ. Β6. Ηπι.1 (οογτορίο αν) --- ἐλα- 

φρὸν ὅπι, Βα. Βύ. Ηπι.2Ἐ [} ὁρμαὶ εἰζ' -- ὁρμὴν δ΄, --- ὁρμὰν το}. Εχ 

ὅ6ι. ὥστε κούφως διὰ τῶν γονάτων ἐπὶ τὸ ἐξώτερον φέρεσϑαι οοηϊθοῖ 4]}- 

ἀπληᾶο ὑπὲχ γονάτων ἔλάφρ᾽ ἀνορμᾶν (56. ἅλματαν ἱ. 6. .. ἀαξαιτο 5 [5 δοὶ- 

1658. 6 φοηϊθαβ απαβὶ ῥγοίθοϊοβ δὲ βυθαιιοίοβ. [9.22 κἀκείνοις ΒΒ α΄ β΄ δ΄ δ΄ ε΄ 

ζη Βο." δι. κάκ, ΑἹ. Μυ. 8ι. Βα." --- καὶ κείνοις Βῦ.Ἐ [] ἀείδει 

ΒΒΌα β΄ δ΄ δ΄ ε'ζη΄ Βο.Ἐ Οχ. Βα. -- ἀεὶ δὲι ΑἹ. --- ἀειδὲν ὅπι. Βά. ΗΥ. -- 
ἀειδ᾽ ἐν αν. Ηπ). Βὺ,.Ἐ --- ὙΤΥϊ]. ο]. οδὲ ἐν βαρτὰ παλέῳς, ΟἿ, δὰ 0. Χ, 8. 
1 23 ὁ οι. Βς --- Βαθθηῦ ὁ ΒΡῸΒ οἱς. [| μέσσαις Β.Β ο; Ορνα Βγο 
Οχ. --- μοίσσαις Ὦ. --- μοίσαις α' β΄ δ΄ δ΄ ε'ζ'η΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- μέσαις ὅπι. Βά, Ηγ. 

Β6.5}}| 34 πλάκτω ε'ὖ [25 ἀγ. Ὠδ' || νόμων ΒΒ δι. ὅ. Βά, Ηγ. Βε.Ἐ -- 
νομῶν α΄ β΄ δ δ εἶζίη ΑἹ. Ηο.Ἐ Οχ. 
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Πηλέα 9᾽, ὡς τέ νιν ἁβρὰ Κρηϑεὶς Ἵππολύτα δόλῳ πε- 

δᾶσαι 
ἤϑελε ξυνᾶνα Μωγνήτων σχοπὸν 50 

πείσαισ᾽ ἀκοίταν ποικίλοις βουλεύμασιν, 

ψεύσταν δὲ ποιητὸν συνέπαξε λόγον, 

10 ὡς ἄρω νυμφείας ἐπείρα κεῖνος ἐν λέκτροις ᾿Αχάστου 55 

Ἔπ. β. 
5, “μὸ 2 5 ᾿ , κ “» εὐνᾶς" τὸ δ᾽ ἐναντίον ἐσκεν᾽ πολλὼ γῶρ νιν παντὶ ϑυμῷ 

Ἷ “ ἵ ᾿Ὶ 7 δ} ᾿ 

παρφαμένωα λιτάνευεν. τοῦ δὲ κοργὰν κνίζον αἰπεινοὶ 
7 

λογοι" 
5 5 Ἃ ἔ ᾿ ΄, 

εὐθὺς δ᾽ ὠπανάνωτο νύμφαν, ξεινίου πωτρὸς χιῶθλον ὅο 
ε 3 ἴον ἠ ,ὔ , , 5 ᾿ τ 

δείσαις" ὃ δ᾽ εὖ φρασϑη κατένευσεν τὲ κοι ὀρσινεφῆς ἐξ 

οὐρανοῦ 
Ν 3 “ ἐς “ Ξὰ  ς 

45. Ζεὺς ἀϑανώτων βασιλεὺς, ὡστ᾽ ἐν τώχιι 

96 νιν οπῖπθβ [[ϊἀβρὰ Τηβοι [{0Ὄ χρηϑηΐὶς οἴπηο5. βουῖρῃ ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπὶ 
56Π01.) --- ϑεὶς Ηγ.2Ἐ [|Ὀ ἱππολύτα οἴπηθβ --- ἱππολύτου ἴοτί, ὅ6 180}. Ὁ] ἡ 

ἁβρὰ Κρηϑηὶς ἡ τοῦ ἱππολύτου ϑυγάτηρ Ιορίίαν, [{ πεδῆσαι ε΄ζ' [| 21 ηϑελε 
ΒΒ Βο." --- ἤϑελεν τϑοὺ, ΑἹ. [{ ξυνεῦνα ΒΒ Βο.Ἐ --- ξυνᾶνα Πα! β' δ' δ΄ η΄ 

ΑΙ. Ηγ. 6. οὕπὰ Επδι, ΡΥ, 18 --- ξυνῶνα εἰζ΄ [28 πείσαισ᾽ Β.ΒῸ κ.α' β΄ 

δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ -- πείσαι. ἢ, -- πείσασ᾽ Ὥνο -- πεῖσαισ᾽ εἰζ' Ι ποικχί- 

λοις ΒΒ Εο." --- λοι (8:90) Ὁ --- λοισι ΑἹ. --- λοισιν αἱ β' δ΄ δ΄ εζη, [| βουλευ- 
μασι ΒΒ Βο." γϑοίθ  - σιν τθοο. ΑἹ]. Βῦ,Ἑ [|| 20 συνέπαξε ΒΒ ΠΒο.ἕ -- 
συνέπλεξε [)α΄ β΄ δ΄ δ΄ δε ζ΄ η΄ ΑΙ. --- συνέπλασσε ἃ ϑομο!ἰαβίθ Ἰδούππι 6588 ΡΥΟΡύΘΙ 
γοῦθα οἷαβ τὸ δὲ πλάσμα ἦν ψεύστης λόγος οτοάπηί, [30 ὡς ζ΄ --- ὡς ε΄ 
οὐ 16}1, οὕτὴ 5080], (ὅτι) [{ ἀρα 5ογρῇ ΑἹ. Εο.Ἐ (θῦμα ὅ6Π0]. γ᾽ ο, οὐ θα.) 
-- ἄρα Βῦ.Ἐ {{ ἀκάστου ΒΒε' Βο." --- ἀκάστα Πα’ β' δ' δ δ΄ ζ΄ ΑἹ. (μὰ ΤΟΙ. 
οὐ ΒΡ) [1 931 ἔσχε. ΒΒ) [Ὀγίαββα τϑοίρ --- ἔσκεν. τθοο, ΑἹ. ο." [{ μιν 
ΟΠΊΠ68 --- νιν 80.081 [| ϑυμῳ(ῶ) οἴηῆο8 --- μυϑῷ (Κγ.) [032 -εὐς. ΒΒ 
-- εὐεν. τθ6ο. ΑΙ. Ηο. [{ἩὌ τοῦ δὲ, ὀργὰν οπιηθ68 Βου!ρη (ὀργᾶν Π 2) ΑἹ. Βο.Ἐ 
ἤπι.1 οαπὶ ὅ01.. (αὐ νἱἀοίατ) --- τοῦ δέ τ᾽ ὀργὰν Ηγ.2Ὲ --- τοῖο δ᾽ ὀργὰν Ηπῃ.3 
- τοὺ μὲν ὀργὰν Βὺ." --- τοὺ δὲ ϑυμὸν ΚΥ. --- τοὺ δ᾽ ἀρ᾽ ὀργὰν ΙΗ. Βρ.3 

Ηι. --- τοὺ δ᾽ ὑπ᾽ ὀργὰν (Β5.3) [{ αἰπεινοὶ! ο]. δεινοὶ ε΄ [383 ἀπανήνατο 
ε΄ --- ἀπανάνευτον Β νἱοββα --- ἀπόνατο δ΄ -- ἀπανάνατο Β οἷο. [[| 34 δεί- 

σαις ΒΒ.) Ηγ. Βε." --- δείσας α’β' δ᾽ δ᾽ δ΄ εἰζ' ΑΙ. Βο." || δ δ᾽ Β.}.α’β΄η΄ ΑΙ. 

Βο:Ἐ -- ὃ δ᾽ δ΄ -- ὁ δ᾽ Β[εἐζ] Μιε. 5.5 {{|ΗΕεὖ φράσϑη Β.ΒΡ.αβ' δ δ'δ' 
ζη, Βο. Βγ. Μι. Οχ. --- ἐυφράσϑη Β,3ε΄ --- ἐφράσϑη (πῃ πα]10 τη8.) ὅ6Π0]. 

ΑΙ. Κο; Ορ. 8... Πγ. Βο.. εὖ οὰπι φράζεσθαι οοηϊπηρίε Ποῖ. Οὐ. 
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7] ͵ Α ᾿ 

ποντίαν “ιρυσωαλακάτων τινὰ Νηρεΐδων πράξειν ἄκοι- 
τιν, ός 

Ι 

ΣΤρ. Ὺ. 
κ 7 ὰ 5. “ ᾿ Α 

γαμίβρον Ποσειδάωνα πείσαις, ὃς Αἰγᾶϑεν ποτὶ κλειτὰν 
Α 

ϑαμὰ νίσεται Ἰσθμὸν Δωρίαν" 
5» Ε [εχ ᾿ -“ 

ενώ νιν εὔφρονες ἴλαι σὺν καλάμοιο βοξ ϑεὸν δέκον- 
ται, 7ο 

καὶ σϑένει γυίων ἐρίξοντι ϑρασεῖ. 
“ Α 3 

40 πότμος δὲ κρίνει συγγενὴς ἔργων περὶ 
͵ ) 3 -“" 306. 7 

πάντων. τὺ δ᾽ Αἰγίνᾳ ϑεοῦ, Εὐϑύμενες, 75 
τλ 3 δὴ “ ,ὔ Λ ΠῚ “ 

Νίκας ἐν ἄγχωνεσσι πίτνων ποικίλων ἐψαυσας ὕμνων. 

[ 
ἼΑντ. Υγ. 

9 39. 54 λ΄ ὧν ; '᾿ μὰ ἢ 7 
ἤτοι μετ᾽ ἀΐξαντα χαὶ νῦν τεὸς μώτρως ἄγάλλει κείνου 

ε ’ ΕΣ , 

δμοσπορον εὔνος Πυϑέας. 8ο 

τῷ Ὅ01. φ, 222 ἀ6 51πρῈ}}5 αὰδθ αἷ5 ΡΙΌΡα αἰβριοἰαξ; ῬΙΘΥαη]16 51Π6 εὖ, οἱ 

βῖς σἱάοτασῦ Παρ αΐβθθ 85.680]. 

30 ποντιᾶν (Ηγ. Βῦ.) Β6. Βα. Ηἰ. --- ποντίαν ΟἸλπ65 βουρι οἱ τεὶ]. 
οἀᾷ. --- ν᾿ π. 6. {νηρηΐδων ΑἹ, [Π[πράξον Ὦ --- πράξῖν εἰ {| 31 πο- 

σειδάονα εἶζ' ΑΙ. [ὖυὀς-τ-σὰς Ὦ »«Ὁ), --- σαις ΒΒ) 8ς τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἔ Ϊ αἰγά- 

ϑὲν ἢ { χλυτὰν ἡ -- κλειτὰ Πρς || νέσεται ΒΒ α!β δ΄ δ᾿ εζίη ΑΙ. -- 

νίσσεται ο.Ἐ (ἴῃ πὰ]]ο βουὶρίο, αὐ νἱἀθίαγ). ΟΥ, δὰ Ο. ΠῚ, 10. {Γ[Άῳ38 μιν 
ΟΙΏΠ68 ΒΟΙΙΡΕ οὗ ᾿πηργοξβὶ -- μὲν (Ηγ.) ΜΙ. --- νιν 5οΥῖρβὶ -- πῃ. 13 σϑοῖθ 
Ιαυᾶαι Ηοτῃ. Π. ν, 815; Οα, λ, ὅτ0. [| ἔλαι ΒΙΒα β΄ δ δεζη ΑΙ. Βο: Ἐ 
(ϑομο]. ἴῃ Β εὐ Βο.) --- ἷλαι . 8ὅπι.Ἐ (ϑομοὶ. ἴθ Ὁ) [|| 30 ἐρίζοντι Β 
γοος, Βο.Ἐ --- ἐρέζοντε Β --- ἐρίζωντι ΑΙ, {040 συγγενὴς [Β]Β Βο." --- 

συγγενὲς Πα΄ β΄ δ΄ δ εἶζη ΑΙ. ({π αἰδ'η οὐπὶ οἷ. ης) [1] πέρι ε΄ {41 τῶ, δ᾽ 

Β, -- τύ δ᾽ ΒΒΌ τϑος. ΑἹ. Βο: Ἐ δὰπι β08ῃ0]. (σὺ δὲ αδὶ Ὁ οπιτας δὲ) [|| 
ϑεᾶς ΒΙΒἢ. αἸἹΡΊΣ ΣΊ ε΄ ζ)ν ΑΙ. Βο.» Βα,Ἐ --- Θεοῦ ϑα. Βὺ.Ἐ Ηπ.2 --- (αἐ- 

γίνα)ϑεν, ὦ ΜΙ, (,»οβεπαιῖς ὦ“ Ηπι.) --- ϑεὸς Ηπι.1 [{ 42 ἀγκώνεσσι ΟΠιπα8 
- ἀγώνεσσι ϑ0}01.3 (0Ὁ] οβὲ ἐν τοῖς ἀγῶσι τῆς ϑεᾶς νίκης, οἴΐατα ἴῃ Ὁ; πο 
σοπία!! μος ΘΟ ΒΟ οπ ὁπ Β) [| πίτνων ΒΒ (Β5.3) τοοία --- πιτνῶν Πη {εἰ ζΊ 

ΑΙ. Βο.Ἐ Βᾳ.3 -- πιτνὼν α΄ δ΄ δ΄ Βὺ." --- δουϊβέαπι ροβέαϊαι Βῦ. [{0 ἔψευ- 
σας ι, --- ἔψαυσας το}]. οαπὶ ὅ6 0]. ἠδυνήϑης πολλῶν [|ἴ 43 ἤτοι Β.ΒΌ.α' β΄ δ΄ 
εἴζη ΑΙ. Βο: Ἐ --- ἥτι δ΄ --- ἦτοι Ηγ.3Ἐ --- τόν τοι Ηϊ. --- οἴκοι Βὰ. [1 με- 

ταΐξαντα Β.ΒΠ).αῇ'δη ΑΙ. Βο." --- μεταΐξας δ΄ δ΄ --- μεταΐξας γε εἶζ΄ --- 
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ε " 5. 112 δ... 4 ὰ Λ 3 
ὦ Νεμέω μὲν ἄραρεν μεῖς τ᾽ ἐπιχώριος, ὃν φίλησ 

᾿Απολλων᾿ 
«“ 3 ͵ 7 

45 ἅλικας δ᾽ ἐλθόντας οἶκοι τ᾿ ἔχρατει 
ΓῚ κω “ 7) [ἢ 

Νίσου τ᾽ ἐν εὐωγκεὶ λοφῳ. χαίρω δ᾽, ὅτι ὃς 
5 κ»-"νμν ! » ᾿ 

ἐσλοῖσι μάρνωται πέρι πᾶσα πολις. 
2 ω Ἄ “ Ἁ ͵ ῇ Ψ Ἁ 
ἰσϑι, γλυκεῖαν τοι Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχιϑων ἀμοιβὰν 

Ι 
ἜοΝ,.. 

δ ΄“ ,ὔ ἘΤν » 

ἐπαύρεο. χρὴ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αϑανᾶν τέκτον᾽ αεϑληταῖσιν 
“7 

ἐμμεν. 90 
- ᾽ ἧ: « 7, ΄ ᾿ 7 50 εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις, ὥστ᾽ ἀείδειν, μηκέτι ερίγει" δίδοι 

μ νι 5. τὰς -“ ᾿ ᾿ 7 
φωνάν, ἀνὰ δ᾽ ἱστία τεῖνον πρὸς φυγὸν καρχασίου, 

μετ᾽ ἀΐξαντα 8ογρ51 οατὰ Ὅτ, (ΤΥ, ὃ ΒΘ, Ὁ) 1. 6, ἡ» Ῥοβὺ Ῥυδορ  Θ55ΠΊ, [6 1η8}- 
. 5 . Β . ᾿ ἘΑΆΩΣΣ ΄ 

[61 “, »ροϑῦ ἴθ ααἱ ῥΥϊπλι8. ἴῃ Ὑ]οίουαθ δι ρΙοχατη ἰγταϊοῦ “’.. ΟἿ, μετ᾽ “ἀμὺ- 
μονα Πηλείωνα, πῖδὶ π18}15 Ῥγορτῖθ, αὖ Ῥ, ΙΧ, 106; ἅ. ὅ8 τρέχων μετὸ 
Πληΐοναν; Ο. 1Υ͂, 28; Ρ. ΤΥ, 68 Α].; αὐ βαρρεβαίαν ἀΐσσων, ἷ, 6. τρέχων. || 

μάτρως σ᾽ (Β5.3) -- μάτρως ΟἸηΠ68. 16}1. [1 κείνου ((. 6. ῬοΪ6ῖ) ομηη68. 

Ὁ ΡΟΡαΪα5. οαάθιη οὐπὴ ῬΘ]6Ὸ βύϊρ6 οΥαβ'. Αδρὶηθίαρ βϑαηῦ, 4108 οὐμδῦ ῬΥ- 

[π645. [|| ἔϑνος πυϑέας οΟἸηηθ8 50 υρ0] ΑἹ. μο. Ητν. αυδη Βουϊρύαγαιῃ Δ] ύοσὶ 

Ρταθίουαηῦ βοῇ] Ν᾽ ίοτ --- ἔϑνος, πυϑέα. ΜΙ. Βὸ.Ἐ ἀπδη αἰζούδπι ΘΠ] ΟΥ̓ Τα 

Βουρύαγα πη [1886 γν, ἀα, ΟΧΙΒυ τη ηΐ. 

44 ᾧ (Βρ.3) -- τῷ Βα. --- ἃ ογμῃθβ τοϊααΐ, οατη 50Π01. [|ἠ ἄραρε Β. 
ΒΗ. --- ἄραρεν ΒΕ. Βῦ,Ἐ --- ἀρηρε Βο; 8. --- ἄρηρεν αἸβ1δ᾽΄ δ΄ εἰζ η΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 

[ φίλησ᾽ ΒΒΡαΊΡβδ᾽ δ [ε΄ζ Ἴη ΑΙ. Βο." ΑἸ. ὅν. Βα.2 --- φίλασ᾽ Βὺ.Ἐ {| 
45 τε κράτει ΒΒ Βο.Ἐ Βά. Ην.85 --- τ᾽ ἐκράτει Βο6. Βῦ." --- τε κρατεῖ ΠῚ 

αἼβ΄5΄ δ΄ δ΄ εἶζίη ΑΙ. ὅ:ι. Οχ.Ἐ πὶ. οαπὶ ϑ6Πο], (νικᾷ). ΟἿ, Ο. Χ, 8. {{40 
ἐν οἵ, 1), [| 41 πυης γβ. οὔὶ. Β --- ποῃ οὐηϊαηῦ 161], 8684 ἴῃ Β ἴΐα βουΐ- 
Ῥίμβ οϑὺ θχίγθμιβ ἴῃ [0]. 206 οὖ 560}. 0}118 Ῥυοχίτηιβ, αὖ ἴδοι !θ ΠΥ το Αὑρα- 

Βίδῃ0 ΒΟ ΠΟ]οη νἱάθυ! ροββοῖ. [[ ἐσλοῖσι οἴηπο8 [[ μάρνανται ΑΥΥ, ἔτ. γϑοΐθ, 
|| περὶ Βα΄β΄ δ΄ δ η΄ ΑἹ. Βο. -- περε Ὦ -- πέρι [εἐζ Ορ." [|| 48 γλυκειᾶν 

Β.Β Βο: -κεῖαν 1). τοος, ΟΡ." σαπὶ 8680]. [|| συμπτυχᾷ Ηῦ. [| ἀμοιβὰν Ὁ 

.βᾶν Β --- βὰν ΒΒ ΤῸ]. οαπὶ 5080]. [40 ἀϑανὰν ΒΙΒΌ Βο: -- ἀϑανὼών 

ΠΤ), β'δ' δ΄ εἶζη ΑἹ. [{τέκνον᾽ (810) ζ΄ [|| ἀεϑλ. ΒΒΡ Βο." Βρ.3 -- ἀϑλ. 
[αἼβ΄ δ΄ δΊ ε΄ ζη΄ Ηγ." [|| ἔμεν ΒΒΌεῬοζ’ ΑἹ. Βο." --- ἔμμεν [«΄β΄ δ΄ δ΄ ε'ας 

δι. Ηγ.Ἐ |] 50. ϑεμίστειον ε΄ ΟἿ. δὰ Ο. ΧΙ, 185 [Π ὥστε η΄ [] Ροϑὲ 

ῥίγει φίθπθ ἀἴβὲ ΒΒα' δ΄ Πο." --- οοπιπιαία Ὁ --- ποη ἀϊβί, β΄ ὃ εἰζ η΄ ΑΙ. 
Βρ.3 --- βουΐρβϑὶ πρίγει (οἵ. [ῆρθγο). ὙἹᾶρ νβ, 18. οὐ Ν. 11,20 [|| δίδου 
ΒΒΡα' β΄ δ δ εἰζ΄ η΄ ΑἹ, Βο." -- δίδοι Ἧπι. ΒΟ.Ἐ [{- 5] ἀνα Β.Β -- ἀνὰ (ἀνα) 

γ6}1, [0 ἰστία η΄ 
Μοτρτηβθι, Ῥίπαᾶδυ. 9᾽. 

βασε νυ 

πω δ... οὐ ΝΜ ΥΝΝΩ 
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πύκταν τέ νιν καὶ παγχρατίῳ φϑέγξαι ἑλεῖν ᾿Επιδαύρῳ 
διπλόαν 95 

νικῶντ᾽ ἀρετάν, προϑύροισιν δ᾽ Αἰακοῦ 

ἀνθέων ποιᾶεντα φέρειν στεφανώματα σὺν ξανϑαῖς Χά- 
ρισσιν. 

δῶ πύχταν ΒΒ Βο." --- πύκτα Πα’ β΄ δ΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. (δὰ αἱ. οὐ ἴῃ α΄ δ΄ 
δίς.) [[0ὃὅνιν οπιῃθβ [[| παγκρατίῳ ΒΒ --- τίου [1)α΄ β΄ δ΄ΣΊΤε΄ζ΄Ἴη ΑΙ. Βο.Ἐ ᾿ 

τριπλόαν Β Βο. --- τριπευόαν Β (ποη ἱπίοι]θοῖο Β Γεβεϊπαπταβ βουρίο) -- 

διπλόαν Β, Π[αἼθ΄ δ ΣΊΤεζΊη κο; ΑΙ. Ορ." (φαμὶ ϑ. μοὶ]. Β Βο.; ἰά οπηίββαπη 
ἴῃ. Π) [58 -οἰσι ΒΒΗ η΄ ΑἹ. Βο." --- οισσι δ΄ --- οισιν [αἼβ΄ δἾεζ΄ Ρν. 

Ην.Ἐ [54 ἀνϑεα ποιάεντα (εῖνε ἐνταὺ Β --- ἰά. βοᾷ ποιάεντα ΒΗ α΄ δ᾽ δΊε'ζΊ7 
(1π α΄ οὐπὶ ρἱ. συνίζησις) ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἀνθέων ποιᾶντα Ηπι. Βῦ." --- ἰᾷ, 56 
ποιάεντα Βσ.2 [| ξὺν ΑΙ. --- σὺν το}. [[| χάρισιν ΒΒΡαΒ' δ δ΄ ζ΄ η΄ ΑΙ, 
Εο. Οχ. Β6. --- σσιν ὅπ. Βά, Ην.Ἐ 

ΒΌΡΒΟΥ. ὄμνου τέλος πυϑέα υἱοῦ λάμπωνος: α΄ - τέλος. ζ΄ -- πα] 

ἴῃ ΒΒ ε΄ εἰς. 
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ΑΛΚΙΜΙΔΗΙ ΑἸΠΙΝΕΤΉΗΙ 

ΠΑΙΔῚ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ, 

ΘΌΓΟΡὮ δ. 
’ 

, Χ “ ι  Ὡὰ ὑ--᾿ ἘΦ ΡΥ ἂρἔρν ὦ ΡΠ ι 

Μ 

Χ Χ 
χς- - Ἕ 
πὰ ππ ο κν δ “ὦ τὰ δ΄  τπΦᾳΦᾷΦἕἄΨῪἕε͵Ἤ“!ο τ πτπΦι' ὃ φ . “ὖ Ὁ δ “Ὁ 

’ 

’ «- ’ ῳῳ 
ἂν αν τ, τ πὰ ἔραν πὶ ὩΝ δὲ πὰ θν.“““π“ -«οἱὐ σα τὺ αὶ 

ὃ ἊΝ Ὲ 
πα λα. ὀρ’ τ᾿ σοὺ τμ6΄ δ πὸ 

’ 

, Ψ σ|- -- 
μεν τε ἡ πὰ πσπᾳἕΛ Ὡπττ κ 9 ἃ σ΄ ἐπέ ἢ ππὌΠ]Ι ὡρ᾿ πππὸὶ ἣν 

’ “-. 
παν ὐὰππὐ πο δε σὰ ἀκ νύν ΠΗ ἀν ““πῇΦΐΠ 

ΕΟ Ἢ 
͵ 

’ ’ 
ἄσσὰ δὸς ἐς Ὅν «πὶ Σασας τ σα ὠδοῷὺδ δὲ ..555 

’ τενς 
ππς οὐδ΄ Ὡν τ Αὺ ὧδ Ἐ᾿ ΠΡ π 

’ 
Ἔ ἀτὰρ πὰς τ ὐ᾿ “Φπ σὰ «πὶ ἡ πὴ ρ π 

’ 
’ὔ ς΄... 

ὌΠ πὰ τὰν νἀ σὺ δ΄ να ἀν Ὁ 

5 - 4 : πε ὰ  ο  πΝ νρ' ππὰ ἀμ σ᾽ ἁππὶ 

ὉΠ ΡΞ Ὁ ἃ Ξτ 

Χ ’ «- 
ππν ΌῊΝ πτὶ ὡὐ-- 

πε ον ΠΝ. πὶ δ πὰ σὰ πὸ δ πόαν. 

Θπαίδθοῦ ἤιθυαηῦ ἀθ μος οδιτηΐϊηθ αἰ ΠΟΠ]Πσηο ἀἰβραίαίίομθβ Ηθυτηδηηϊ: 

1189 (Ηη.1); 1809 (Ηπι.3); 1817 (Ηπι..3); 1844 (Ηπι.4). --- Μοᾶ οἸΐτα 

τοπίαία ἴῃ ΒΒ. ΙΝ, 5506 --- ὅ60 ᾿ηνγρηϊαπίαν (Μ8.1); Βαπομβηβίοϊ απ 'π ῬᾺ, 

18, 20254ᾳ. --- ἴῃ εἰ πᾶθο οὔα οπιΐββα εϑβί. 

[π80τ. ἀλκιμήδει. α΄ζ΄ ΑἹ, --- μίδει δ΄ --- μίδ.. Ὁ -- μίδη Βο.Ἐ -- 
Οὔ, ἴΏΒοΙ, Β --- ἀΘ Β ἢ. ἢ. 

Φν 

“ιν ΩΝ εν 



σσν 

140 ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙῚ ς΄. 

ΣΤρ. α΄. 
ἃ -“ -“Ὕ " -» , 

Εν ἀνδρῶν, | ἕν ϑεῶν γένος " ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν 

ματρὸς ἀμφότεροι" διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα 
4 ε 3 ε 3 δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὃ δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν 

«“ 

εδὸος 5 
; 3 ᾿ς 3 ͵ , Ξ, ἊἋ ͵ 

μένει οὐρανος. ἄλλα. τι. προσφέρομεν εμπαν Ϊ ἡ μέγαν 
" "» , ἡ. ; 

5. νόον ἤτοι φύσιν ἀϑανάτοις, 
,ὔ 3 7 ῳ »οΝῇ ΕΛ ᾿ ͵ ᾿" καίπερ ἐφωμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύχτας | ἄμμε 

πότμος το 
Ἵ » 

οἵαν τιν᾽ ἔγρωψε δραμεῖν ποτὶ στάϑμαν. 

᾽Ἄντ. α΄. 
7 ὔ ΕῚ 7 Χ ν ο5Ν»ν 

τεχμαίρει 1 καί νυν ᾿Αλχιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν ι5 
Ἵ 3 ο 3 

ἄγχμ χκαρποφόροις ἀρούραισιν, αἵτ᾽ ἀμειβόμεναι 

8 ὡς (Ηγ.) [1 ὁ δὲ] οὐδὲ ΑἹ. {{ αἰεὶ πιβ5.. Α]. Βο. --- αἰὲν Ηπῃ. Βῦ.Ἐ 

Ι] 4 τὶ Β -- τι [Β]Ὁ τεοο. ΑἹ. Βο." (ουπὶ 568.) [|Ο 4.54. ἔμπαν φυὰν ἢ μέγαν 

νόον ϑνατοῖς 5680]. Εατῖρ. Μεᾶ, 1214 [| ἔμπαν Β.ΒΏ. Βο:Ἐ --- ἔμπας α'δ'ζ' 

ΑΙ. ὅπι. Βγουΐϊβ ποῦ οἴεπαϊ!; οἵ, δὰ Μοῖγ, [| θ ἐφαμερίαν οἴηπθβ [[ μετὰ 
νύκτας] κατὰ νύχτας Ῥν. --- νυχίαν τίς Ηι. -- μεσονύχτι(ον τίς ἅμαι πότμος 

τίν᾽) ΒΑ. --- ὅθ. Τυῖοὶ. κατὰ τὴν νύκτα --- οἷ. δ΄ εἰς (νύκτας) [ἄμμε ΒΒ 
Ὀ[αΊΣ δ΄ ΣΊΧΊ ΑΙ. Βο." --- ἄμμι ὅνγ. Ην. Βδ.; ἰάθη οχ β' τοίοσξαν βοᾷ πο 

᾿ογρᾶο μος γοϊαΐββα ΤΥ πίππι, οαπὶ χϑ αἱ Ομπ68 ἄμμε Βαροδπὶ οἕ οἱ. ἡμᾶς. 
Ιάθπὶ ἡμᾶς οἰἴδτη ϑ0ἢ. ΤΥ1Ο]. ῥγδοβίαξ, ὑπᾶ ὁπ) ΔΟΟΌΓΔΙΙΟΥΘ ΡΑΓΔΡΉΓαβὶ ἴῃ 

β0ῃ. οι. ὙΙάΘ ἄθ οο]οοαίίοπο μαΐὰβ δοουβαῦνι δα Ὁ, 1, 104, {{ νύκτας ᾿ 
ἄμμε πότμος, οὐδ᾽ ] ἅντιν᾽ ἄρ᾽ Ἠπι.8 Υ᾽άα δὰ Μείγ. [| ἀν τιν᾽ ΒΒΌΖ΄ ες 

ΑΙ. --- ἄντιν᾽ α'δ' δ΄ ζ΄ »« Ηο.Ἐ (6]. Το. ἡντινα) --- ἰᾷ, (εὐ δραμέειν) Ηπι,1 --- 

οἵαν τιν᾽ Ηπι.32 Βὺ. -- ὧν σύμφυτον Ηπι.4 --- αἶσαν τίν᾽ ΑἩ. --- (πρὸς) 

ἅντιν᾽ (οἰ ποτὲ ῥτὸ - ποτὶ) Βρ.32 --- ἀντιν᾽ (ἐνέγραψε) Η. --- 6. Ηπι.8 οἱ 

Βα. υἱάβθ βαρτβᾷ. [8 δὲ καὶ νῦν Β.ΙΒΠ). Βο: Ἐ Οχ, --- δὲ νῦν ζ΄ -- δὲ νυν α΄ β΄ 
δ΄ δ΄ Σ΄ (οὰπὶ οἱ. δὴ βαρ. νυν); οἵ, δὰ Ο, ΠῚ, 84 --- δέ νιν ΑἹ. --- καέ: νυν ὅπι. 
Βὰ. Ην. Βε." -- καὶ νῦν Ῥν. (, Ργδοίοσθπἀαπη Ῥγορίου θη ρμϑβίῃ κ) [ἰ. τϑοίθ ; 
νἱᾶς Μοῖγ, {|| ἰ ἀλκιμήδας ζ΄ --- ἀλκιμίδα Ηξ. ΒΔ. (άοπι «ηΐο ἰδεῖν ἱπίογραη- 
σαηθ) --- ἀλχιμέδας το}. οαπὶ ὅοῃ. Υ οἱ. εὐ ρὶ, Τυῖοὶ, (ὥστε τὸ σ. ἰδεῖν); οἵ, 
δὰ Ρὶ ΤΥ, 146 [|| δηίε τὸ ἀϊβί, Ορ. ὅ:η. Οχ. -- - ποὴ ἀϊβί. τὶ]. [ἰδεῖν] 
.. -ς- ἴσον δ᾽. Βα. {{|ρΡοβὲ ἰδεῖν ρίθπθ ἄϊβὲ. Ῥυ. Ην. -- οοτηπιαῖρ ζ΄ ΑἹ. ΒΟ. 
Βι.Ἐ Βά. --- ποη ἀΐβε. ΒΒ.) Ορ. ὅπι. Οχ. Ηπι. Βῦ.Ἐ [[09ῳ99 δπΐο αἵτ᾽ ΡΙ6Π6 
ἀϊβι, ΒΒζ΄ Ηο. Ὁ]. ὅν. --- ποὺ αἶβί. ἢ (βοᾷ δηΐθ ἀρούραισιν Ῥ]6Π6) --- 

οσομηπηαία ΑἹ. ΟΡ. Βα. Ηι, 
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] 9 Ὧν; αφυν ν᾽ 3 “ὕ] 
1ο τόχα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, 

͵7 3 Θ᾽» 5 , ,ὔ 2 ᾽ , 
τόχω δ᾽ αὖτ᾽ ἀναπαυσάμεναι σϑένος ἐμαρψαν. [ ἤλθε 

Τοι 20 

7ὔ 3 5 “» ,ὔ 
Νεμέως ἐξ ἐρωτῶν ἀξϑλων 

"“᾿ ΕῚ ’ ὰ ,ὔ “ 3" ΄“ 
παῖς ἐνωγώνιος, ὃς ταῦταν μεϑέπων Διοϑεν αἰσαν ] νυν 

,ὔ 

πεφανται 25 
"“ ἷ 3 ἤ 7ὔ : 

οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πώλᾳ κυναγέτας, 

“ ἩΔὺ γ Ἀ ΗΠ ; , 5 " 
15 ἴχνεσιν ἐν Πραξιδώμαντος ἕον πόδα νέμων ἘΠ. 

ΧᾺ ͵7 

“Πατροπατόρος δμαιμίου. 
"»" Χ 3 ’ 5 3 

κεινος γὰρ Ολυμπιοόνικος ἕξων Αἰακίδαις 30 

ἔρνεωα πρῶτος [ἐπεὶ δρώπεν] ἀπ᾽ ᾿Αλφεοῦ, 

Ι0 ἄνδρεσσιν ΒΒ Πα’ δ΄ ζ΄ [τ0}1.} ΑΙ. Ηο." --- ἀνδράσιν Ηπι. Βό. [{ ἐπηε- 
τανὼν Βο. [ἐκ πεδίων ΒΒ) Ημ.4 ὅὃ»ν.3" Βρ.32 --- πεδίων (οπι. ἐκ) α'δ' ζ' 

[τ τ ΑἹ. Βο.Ἐ Ηι. --- Ββοίθ οοτητηθηίατη ΤΥΪΟΙἰϑηατη γϑπιουτ Ηΐϊη. 6 Πᾶτὰ 

»ἐπηετανὸν απδίξαοῦ ΒΥ}}015. ρῬγοπαμθδηᾶμτη οϑῦ, αὖ Η65. ὦρ. 60; Ηομχι. 

Ἡγτηη. ἰη Μοτῖο, 118.“4 [{| 1] ροβϑὲ ἔμαρψαν ρῥΙθοπο ἱπίογρ. ΒΒΏ[αἼζ’ ΑἹ. Βο.Ἐ 
Ητ. Βῦ." --- οοτημιδί Ρῃ. ΗΥ. Β6. [183 ἐν ἀγώνιος Ὁ [] 1384. νὺν τε 

πέφαντ᾽ οὐχ ἄμμορος ΒΒ “-- 14. (868 ἄμοιρος) Ὦ --- νῦν πέφαντ᾽ οὐκ ἄμοιρος 

α᾽δ΄ ζ΄ [τ. γ.] ΑΙ. Βο," --- νῦν πέφανταϊ οὐκ ἄμοιρος Ητι.1 --- ἰἅ, (56 ἀμμο- 

ρος) Ηπι.3 Βύ. ΒΔ. --- νὺν τε πέφαται | οὐκ ἄμορος Ηπι.8 (αὐ πέφαται νᾶ- 

Ιϑαῦ εἴρηται οὐ ,, Ραγίϊοϊρίο ἱππούπιπι γϑυθαπὰ ΡΘΓ ΘΟρΡαΪαπι; νἱ4θ δᾶ ΥἹΡΘΥ. 

ν. 1712. -- νῦν ὅτε πέφαντ᾽ οὐκ ἄμορος Ηπι.4 (46 Ιοομίίομο νῦν ὅτε γΥἱᾶθ 
δὰ Ο. Χ, 9544.) -- νῦν (γε) πέφαντ᾽ οὐκ ἄμμορος Βρ.3 --- νῦν ἐφάνη οὐχ 

ἄμορος Ηΐ, [| 14 κυναγέτας οὰπιὶ δηίοοοαοηἐθα8 οοπἰπηρππὺ αἼ δ ζ΄ ΑἹ. Βο. 
δύ, Βα, --- πραΐγο Ιοοο ἱπίορ. ΒΒΌ --- οὐτπὰ β564ᾳ. ΟΡ. Βύ. Μνυ, Βα, Ηὔϊ. 
δ. απ ἀἰβροβίεϊο Ἰορίοα ροβίδμι τηϊηΐτηθ ἀθοθῖ; 15 θῃΐτη υθγ 15 ἔχνεσιν χτλ. 

ῬοΥρὶς ἴῃ ταθίδρμοῦα δι ρ βοδη δ, ἀπδτα γογὉ]8. οὐκ ἄμμορος χυναγέτας ᾿η60Π08 - 

γἱῦ, ϑομοϊαβία μπδθο (84 ργοβϑθ οὐϑίϊοη15 τηοπ]ατη τϑοῦθ) ὑγδηβροϑβαϊο, [| 1 

δαὶ ἐὸν δαὶ ἑὸν ΒῸ -- ἐὸν Β οἷο. 16 ὁμαιμίου] ὁμαιχμίου Ηπι, Ὁ ὅ»ν,"55 
(νἰἰδάθπι ΘΧθγο δ ΠΟὨἾθι5 ἄρ δ.) - ὁμαέμονος ΗΘΚ. -- ὁμαισίου ΒΔ. -- 

Θ0Π,, Βἰταρ οἰτου τοῦ ἑαυτοῦ πάππου [[| 17 -ονίχης [Β,] ΒΕο; --- ὄνικχος "Σ -- 

ὄνικος [ΒΒ], εἰο. [ΠΟ Α18 πρῶτος ἀπ᾿ ἀλφ. τη58. ΑἹ. Εο.ἕ Μϑ8.1 --- πρῶτος 
[ἐλαίας] ἀπ᾽ ἀλ, Βύ.Ἐ --- πρῶτος [ἐνεγκὼν} ἀπ᾿ ἀλ. ΚΥ. -- πρῶτος [ἐυρρόου] ἀπ᾽ 
ἀλφ. Ηπι.4 -- πρῶτος [ἔνεικεν] ἀπ᾽ ἀλφ. Βρ,3 Βᾶ. -- πρῶτος [ἐδρέψατ᾽ 

ἀπ᾿ ἀλφ. Ηἰ. --- Εχ ὅ6ῃ, νικήσας τοὺς προειρημένους στεφάνους ΠΪΠ1] σον 
φουβθασίίαγ,. Ῥοβέ γδγία ἰβθηίδυηΐηα ἃ βαΒρΙοἴοπμ6 ΠΑΡΙορταρ ἶαθ ργοΐθοία αὐ 

τι τρεξι ἜΣ ἀὐδν ΟΝ » 2 ΤῊ 5 ν » 5 ΈΦ. 8 ΣΟ ΨῈ πρωτος ἀπέδραπεν ἀπ᾿ ἀλφεοῦ, ἀποσπαδι᾿ ἀπ᾽, πρῶτος ἀπ᾿ ἀλφεου ἀποδρα- 
͵ . : π᾿ Ω Ἐν - 

πὼν (ουϊ ἔδγοσο ροβδβὶῦ απο ΟἹ ἰββΊ ΟΠ 68 ΘΙ ΠΒΠΟΟΙ ἴῃ Ππ6 γϑύβαππι π81 γθηϊπηΐ 

᾿ 
4 

᾿ 
Ἶ 
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Α ἤ ΨΨ -“»Ὕ Ἷ 
καὶ πεντάκις ᾿Ισϑμοῖ στεφανωσάμενος, 

Ι “-νὝ ᾿Ξ ͵ 

20 Νεμέᾳ δὲ τρεῖς, 1 ἔπαυσε λάϑαν :ς 
»Κφἂ-- ὰ ε ,ὔ ι 

Σωκλείδα, ὃς ὑπέρτατος 
εἰ 2 ᾿Αγγσιμώχιῳ υἱέων γένετο. 

Ἷ Στρ. β. 
5» ,7 “᾿ 5" ͵ ᾿ Ν 5 » 

ἔπει κοι τρεῖς ἀεϑλοφοροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς 
εχ “ 7 5 ͵ ᾿Ὶ -“ ᾿Ὶ ͵ 

[25] ἥλθον, οἵτε πόνων ἐγευσαντο. σὺυν Θεοῦ δὲ τυχαὰ 40 
“ἢ Ν ͵ ͵ 

25 ἕτερον οὐ τινὰ οἶκον ἀπεφανατο πυγμωχιία πλεόνων 
7 ͵ -. ς ͵ὕ ξ 7 “, 

ταμίαν στεφάνων μυχῷ Ἑ λλάδος ἁπάσας. ἔλπομαι 45 
,ὔ ᾿ “ ν “ 

μέγα “ειπὼν σχοποὺῦ ἄἀντὰ τυχεῖν 

αὐ Ὁ, Χ, 10; ῬΡ, ΧΗ, 1; Ν. ΥἹ, 20 41.) βυθβα ἴῃ 1εἷῖ8: πρῶτος ἀπέδραπεν 

ὅτ᾽ ἀλφεοῦ; ἀπάρχεθ᾽ ὅτ᾽ ἀπ᾽ ἀλφ.; ἀπηύρεν (2) ὅτ᾽ ἀπ᾽ ἀ.; ἐπεὶ δράπεν 
ἀπ᾿ ἀλφεοῦ. Νὰπι ροβίγεμπια τπαρὶβ Ρἰδοποταῃΐ πὶ ᾿γτῖοο ἔδγνογθ, ααὶ οοποίη- 
πϊέαέοτη οἵπὶ ἀπᾶδοὶα οΟηβοοίαγο βοϊοί, αἰσηΐοτα, οἱξὶ δα οογίδῃ ῬΡΟΥΒΠΆΒΙΟΠΘ ΠῚ 

ἴπ ἐδ] θιβ ποαιϊξέ ρογνθηϊτι. [1 ἀλφειοῦ Βες -- ἀλφεοῦ ΒΡ6Β εἰς. Οἵ δὰ 
. ὙΠΡΎΊΟΣ ἘΣ 15: ἈΤΠ Ὑ5. 

10 πεντάκις] πέντε μὲν Ηἰ. [] ἰσϑμῷ Β --- ἰσϑμῶ Β -- ἰσϑμοῖ ὦ Ὁ 
- ἰσϑμοῖ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ [20 νέμεα ζ΄ ΑἹ. [[ τρίς, ἔπ. Δ. τι88. ΑἹ. Βο.Ἔ 

-τ Ρ. π| 6. -- τρίς, λάϑαν ἔπαυσεν Αν΄. --- τρίς, χάππαυσε Ἃ. (Β0.3) -- 

τρεῖς, ἔπ. Δ. Ηῃ.ς (Β5.3) Ηὲ. Με διυδιῖγο σϑουββίτηα Πᾶθο οϑὲ ΥΘΥΒΌ ΠῚ ΘΟ Π- 

ἰπποῖϊο, πᾶπὶ οἴϑὶ ρτοίαχὶβ γόουϊαθ ποτὲ ρϑββίηι ἱπυθηϊαίαν (οἴ, Ο, ΜΙ], 76) 

ἰΆΙΏΘ ἢ 6ἃ ΓΑΙ ΒΒΙ Πα 6δὲ, ὩΘΑῚΘ ΟἸΠΏΪΠΟ ἴῃ Πδο οὐδ (πὶ ἴῃ Ῥ. ΥἹὴ ἀϊδβίγδοξο- 

ΤῸΒ ΠΌΙΠΘΙΙ ΤΪΏΪ ΡΓΟΌΔΗαΣΓ, [ΙπδΘαΔ] 185 βίγποῖπγαθ απ86 ἴῃ τρεῖς ΘΟΥΠΙ ΠΥ 

᾿ ηλχίπηθ ΡΙηἀαγῖοα οβϑῦ; οἵ, Ο. ὙΠ), 86 (αὉ Ημπι.4 τηοτῖΐο Ἰἰαυαίιη) οἵ πο- 

βίγα αἂ 0, ΥἹΙ, 90. [[.2] σωκλείδα. Βζ’ Εο. ΟΡ. Βτ. --- δὰ ΒΌ ΑΙ. --- δα, 

α'δ΄ Με. --- δῃ δ΄ -- δα, 8:.5 ΟΥ̓ δὰ Ο. ΧΙΠ, 54. --- ϑοι. Ὁ (Βῦ. οπιθη- 
ἄἀδιϊομε πὶ ΘΟὨΒΥΤΏΔΠ5) τὴν περὶ ἐχείνου λήϑην ἔπαυσε 00] Β νίκην ἔπαυσε νἱ- 

ἴοβο, Εο. νίκην ἐπαίνεσε ἱπορίο. 22 ἀγησ. ΒΡ α΄ δ΄ δ΄ ΑἹ. ΗΒο.Ἐ (οαπὶ ὅ ἢ. ὃ) 
-- ἄγησ. Β Ηπι. Μιᾶς Μοῖγ. | -ἄχω ΒΒ Κο.Ἐ (8.μ. [Β] Βο.“ἀχου) -- 
ἄχῳ Τα δ΄ δ΄ ΑἹ. Ηπι.3 Βῦ.Ἐ (οὰπὶ ὅοῃ. Τὸ δ] ὦ οβῖ, ποῃ οὐ; ουχηαιθ Ξ6Ἐ. 

ΤΙ]. οἱ αἱ. Τυῖοὶ. τῷ ἀγ.). ΟΥ, δα Ο. ΧΙΠῚ, 84, {{ υἱῶν ἐγένετο ΒΒ Βο.Ἐ 
- υἱέων γένετο αδ᾽ δ΄ ζ΄ ΑἹ. δ. 6 σοττοροπο αἱρμ Ποηρὶ οἵ, δὰ Ὁ. ΧΠῚ, 
18. || 23 ἐπεί οἱ Β.α΄δ'΄ Βο:Ἐ Οχ. Ηπι..4 ὅὃνν..35 Βρᾳ.3 (οὰπὰ ὅ'οῃ. τϑοΐβ 

οππθηθαΐο δὲ ἱπίθι]θοὶοὴ --- - ἐπεὲ οἱ Β).Σ΄ ) ΑἹ. 8ὲ:. ὅδ. Βᾶ, Ῥν. Ηγ. Βα. 
Βὺῦ.Ἐ Ηε. (οομπίτα β6ἢῃ. δὲ οοηΐτα τηθίγατ) 25 πλεόνων ΟΠηϊβϑιιπὶ 6βὲ ἴῃ 
τη88. ΑἹ]. Βο. (βεα ἰπ α΄ ρε]. λείπει ποίδξ ΟΠ ΒΒΙ ΟΠ ΘΠ) --- 6Χ 86}}, τ ροβαὶ: 

5. [306 μυχῷ ἑλλ. Β.ΒΌ. Βο:Ἐ --- μυχῷ δ᾽ ἕλλ, α'β΄ δ΄ δ’ ζ΄ ΑἹ. πιο. 
Ῥυρ]ίοοπι Με. ἱπίογργθίδιϊοποπι τρεῖς ΤΥ], ἴῃ Ξοἢ, Βθᾶ π}}} ἀϊοῖε ἂς δ᾽, 

|| ἕλπ. Ὁ [| 21 ἄντα σκοποῦ τετυχεῖν ΒΒ -- ἄντα σχοποὺ τυχεῖν [Β.]0. Βο τῇ 
"» . - ,.4 .} 

- τυχεῖν ἄντα σκοποῦ α' β' δ΄ ζ΄ ΑἹ. (1π α΄ βαρ. τὰ εϑὲ ὁ 8 860, π).; ἴῃ δ᾽ ἂν τὰ 
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Η ολν τωνΝ ͵ ς«..» " Γ ΣΨ' “ ἂν .ἡ 9, “Ὁ 9 
τ᾽ ἀπὸ τόξου ἱείς" εὐϑυν᾽ ἔπι τοῦτον ἔπέων, ὦ | Μοῖσ᾽, 

"ὕ 9: 
α΄, οὖρον 

“»" ) Ἁ , 

[30] εὐκλεῖα. παροιχομένων γῶρ ἄνερων 50 
ἥ 

᾽Αντ. β΄. 
ΤῚΣ ΞΘ ἢ ,ὔ “ ΕΟ, 

30 ἀοιδοὶ 1 καὶ λόγιοι τὼ καλῶ σφιν ἔργ᾽ ἐκόμισαν, 
,7 Ὡν 5 3 7 7 ! Βασσίδαισιν ἅτ᾽ οὐ σπανίζει" πωλαίφατος γενεά, 

“) 7 τ Λ 7 ΓΑΙ, 

ἰδιω ναυστολέοντες ἔπικώμια, Πιερίδων ἀρόταις 55 
,ὔ νΝ « ᾿ ς Ι 

δυνωτοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον ὠγερωχιὼν [ ἑργμάτων 

σχοποῦυ) --- τύχεν ἄντα σκοποὺ ὅτη. Βα, ΗΥ. --- σκόπου ἄντα τυχεῖν ΜΙ. (Ηγ.) 

Ηπ. Βῦ." (ὁχ ὅ.ῃ.). Ἐρτορίθ. [[-: οχίτ, αἰδῇ, ρίθπο αζ΄ ΑΙ. ΟΡ. --- ποὴ 
ἅϊδει. ΒΒΌ δ΄ Κο. Βύ." [|| 28 ὦ τ᾽ ΒΒ Κο. -- ὠτ᾽ Βο; Ορ. Βγ. Μι. ὅπη. 
Οχ. (θαπι ὅ6ἢ. ἰπ Βο. [Β]) --- ᾧ τ᾿ ἢ ΑΙ. Ῥν. --- ὧτ᾽ αἰ δ΄ ζ' Βεἰσία58 Ηγ.Ἐ 
- ὥστ᾽ 8ι. Βᾶ. [{ ἱείς, [ Β --- ἑεὶς (ἰεὶς ὃ). Β --- ἑεὶς. [ Ὁ --- ἑεῖσ᾽ [ δ’ 
- ἐεῖ [σ᾽ ζ΄ ΑΙ. Ορ. Βτ. 51. --- ἱεῖ, "σ᾽ Βο. (ν!ἴο56) --- ἑεῖ! σ᾽“ ΜΙ. -- 
ἱεῖ σ᾽, α’' 80, --- ἱείς" (Ηγ.) Βα. Ηα. Βῦ,Ἐ οὐ, Δ]1ααἱ΄’ς (ποβοῖο ααΐ, δῃ 12. Ὁ) 

δριᾶ ὅπι. (οατα βοἢ. οι, πέμπων) [εὐθὺν ΒΒ α΄ δ΄ ζ' ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ." -- 
εὐϑυν᾽ ὅη. Βά, (Ηγ.) Βο. Ηπι. Βῦ. (οατα 856}.). Μιᾶς Ο. ΥἹ, 108; ὙΠ, 

84 {285{4. ἀγε] μοῖσα οὖρον ἐπέων εὐκλέα. [ παροιχ. ΒΒ} Εο." Οχ. --- 14. 
(βοὰ εὐκλέϊα. παροιχ.) Β6. --- , ἄγε μοῖσα,] οὖρον ἐπέων | εὐχλέα. παροιχ. 
τη. 8ΗΙ, --- ἄγε, μοῖσα, | οὖρον ἐπέων εὐκλέα. βϑώ" Ηπι.΄ --- ἀγε | μοῖσ᾽ 

οὖρον ἐπέων εὐκλέα. δρτρο α᾽δ΄ζ΄ ΑἹ. --- 14, (564 ἐὺ 'κλέα. πταβοιλα.) Ηγ. 

τον ἄγε Ι μοῖσα, οὖρον ἐπέων ἐὺ χλέ᾽. ἀποιχ. ὅϑ1ὴ. Βα. --, ἄγε μοῖσα, | 

οὖρον ἐπέων εὐκχλεὰ. πα'ροιχ. τη. -- ἄγε τς τι | οὖρον ἐπέων ἢ εὐχλήῆα. 

παροιχ. Ἠπη.3 (0011, Ηοπι. Π. μ, 818 ἀκληεῖς) -- ἐπέων, ὦ μοῖσ᾽, ἀγ᾽, οὖρον 

| εὐκλεῖα. παροιχ. δ. Ἔ-- ἐπέων, ἀγ᾽, ] οὖρον εὐκλέ᾽, ὦ μοῖσα. παροιχ. ΑΥ̓͂. 

-- ἄγε; μοῖσα, οὖρον ἐπέων | ἐὐκλέ᾽. ἀποιχ. ΑἩ. ὅν. --, ἄγε, μοῖσα, 

οὖρον ἐπέων εὐχλεῖα. παροιχ. Β5.2 ΜιάΘ δαὦ Μεοι, [[ώωῳ30 ἀοιδοὶ οπηπθ8 
βου ΑἹ. Βο.Ἐ (ουπὰ 50}.13) --- ἀοιδαὶ Ῥν. Ηπι.4 Βρᾳ.2 Ηἰ. [| καὶ λόγιοι 

ΒΌ τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπι 508.13) ΜΙ. -- λόγιοί τε Ηπι.1 -- καὶ λόγοι Β 
(οαῖπα8. ἐοβυϊπιοπία πη Ὠ1] γαϊοῦ οοηΐγα Β Ὁ νοχ λόγιοι [οβπδη 5 οατῃ βουϊρία 

αβϑοὺ [0116 ρτῖίπιο οδίαίι λόγοι Ἰθρὶ ροίθγαι) Ηπι.284 Βῦ.Ἐ [|| σφὶν ζ' ] 

ἔργα ἐκόμιξαν Β. Βο.Ἐ (Ρκ».2) --- ἔργα ἐκόμιζαν Β (πιθπάοβα αὐ λόγοι; οἴ, 

Ν. Π, 19) --- ἔργ᾽ ἐκόμιξαν (Ρκ.) Β6. --- ἔργ᾽ ἐκόμισαν [α΄ β΄ ζ δ΄ δ΄ ΑΙ. 
Ηγ.2Ἐ -- ἔργα κόμισαν ὅτι. Βά, --- ἔργα ἐκόμισαν Οχ. Ηγ.: [| 3] βασίδ. 
Ὁ -- βουϑέδ. ῬΙάγτηι5 --- βασσίδ, ΒΒ εἰς. [|ὄ παλαίφατος γενεά οὐπὶ δπίθ- 
οοαα, οοηϊ. Βα΄ζ΄ Βο.ἕ --- οὔτ 56644ᾳ. 85:.Ἐ --- πραΐτο Ιοοο [Β]0 ΑΙ. -- 
πὐγατηαια ἰπ ὅθι. [| 32 πιερίδων ἀρόταις οὔατα ἀπέδρα. οοηΐ. [Β]α΄ δ΄ ζ΄ ΟΡ. Ἐ (ουπα 

50}.1) --- ποαΐτο Ιοοο ΒῸ ΑἹ. Βο. --- οὕχῃ 5644. δ. --- ἀὐαρίρσαο ὅ6}.3 [] 

38 ἱποῖρὶε ἐγαριηθηΐαση ἴθ ΥΧΧΧ αποά ἴπ οοάϊοα Ὑ ἱποῖρίς ὑἱθτηππὶ 
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[35] ἕνεκεν. χαὶ γὰρ ἐν ἀγαϑέα 

35 χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς Πυϑῶνι χράτησεν ἀπὸ ταύτας 
᾿αἷμω πάτρας όο 

χρυσαλακάτου ποτὲ Καλλίας ἀδὼν 
Ἐπ. β΄. 

ἔρνεσι Λατοῦς, παρὼ Κασταλίᾳ τε Χαρίτων ὅς 
ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν" 

[40] πόντου τὲ γέφυρ᾽ ἀκάμαντος ἐν ἀμφικτιόνων 

40 ταυροφένῳ τριετηρίδι Κρεοντίδαν 

τίμασε Ποσειδάνιον ἂν τέμενος". 70 

βοτάνα τέ νίν ] ποϑ᾽ ἃ λέοντος 
[45] νικάσαντ᾽ ἔχε δασκίοις 

(οἰϊατα, ΥἹάθ γβ. 44 οἱ δᾶ Ν. 1Υ͂, 68 [| παρέχει ΥΧΧΧ [| οπι. πολὺν β΄ 
|| ἐργμ. Υ  --- ἐργμ. τρ}}. (εἴατπι Χ)ὺ 

834 ἕνεχεν ΟἸΠ65 ΪΙ 35 ἱμαντωϑ εὶς Β. ΒΡΥΧ -- ἱμάντι δεϑεὶς 

α'β'δ'ζ' ΑΙ. Βο: -- 508. ῃ τὰ πυχτικὰ σκεύη μετὰ χεῖρας λαβών 

αδὶ Εο. πιαῖὶθ τὰ πηχτὰ (Β ἔτ, τὰ πυκτὰ)  ᾿ ἀπὸ Χ -- , ἀπὸ ζ’ 

Ορ. -- ἀπὸ ΒΒ[ΙΟΥ͂] ΑΙ. Βο. Οχ." {{|αῖμα [ΒΒ] Χ- ἰα΄ζ ἼΣ ΑΙ. Βο.: 
-- ἅμα Υ -- ἅμα Χ' -- αἵματι Ηπι.34 || 86. χρυσαλακάτου ΒΒΗΥ͂Χ 
Ηπι.2 Βῦ. (οαχὰ ὅ6ἢ. Υ ει.) --- χρυσαλακάτα ἀρεῖς, ΑΙ. Βο." Οχ. Ρυ. 
(ουπι κα]. Το]. ὁ ἰπ αἰ πη) --- χρυσαλακάτας 85). Βά, (Ηγ.) -- χρυσαλαχάτω 
Ηγ. Ηιη.1: --- χρυσοπλοχάμου Ηπι.84 (ς0}}. Ηοπι. Ὦγ. 'ἰπ Αρ. 206) -- χρυ- 

σεοκόμαις Ηι. Ψιά6 «ἃ Μετ, [1 ἄδων ΒΒ Με. --- ἄδων Τ) 49} --- ἁδῶν Ὁ»: 

- ἄδων ΑΙ. Ηο.Ἐ --- ἀδὼν Υ Βὺ.Ἐ --- ἁδὼν Χχ΄ δι. Ηπι. --- ἀδὼν α'β' δ΄ δ΄. 
(ουτη οἱ. Τυῖο]. ἀρέσκων) --- ὅθ, Ὑεῖ, ἀρέσας π᾿ ΡΑΙΑΡΉγαβὶ. Οἵ, δὰ 0. 

ΥΙΙ, 18 [{οχίγ. τραὶθ Ρ]θηθ αἰἶδί. κο. Βγ. [| 87 ἔρνεσσι ΥΧ [|| -λίαν ΥΧ 
-- λία ΒΒΌΧ᾽ ΑΙ. Βο:Ἐ -- λίᾳ [Β,},] β΄ δ΄ δ΄ Μτ.Ὲ (οὰπι βολ. Υ ει.) [| 38 
ἑσπερίοις 1)... {Πὀὁμαδῳ ΒΒ α΄ β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. δι. -- ὁμάδω ΟΡ. Βι. --- ὀμάδω 
Υ -- ὁμαδῶ Χ -- ὁμάδων Βο. Μι. [[ φλέγε ΒΒ -- φλέγειν Ὁ“ -- 
φλέγεν Ὠ»«Χαβ΄ ὃ ζ΄ ΑΙ, Βο.» (οαπι ὅο.. Ψ οι, οὐ αἱ]. Τις].) [0 39. τε οπιίϑ- 
ἰαπῷ ΒΒ -- τὲ ὈΧ -- τε [γα] β΄ ΣἼΊζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- Ρ. π᾿ 6. {{|᾿|ἀμφικτιόνων 
ΒΒΥ͂ Βὺ." -- ἀμφιχτυόνων ὈΧα β'Σ [ζ΄] ΑΙ, Ηο.» [|| 40 τριετηρίδι | κρεον- 

τίδαν τίμασε. ΒΒΟΥ͂Χ Βὺ. (ουπὶ ὅ.}. Υ᾽ εἰ.) --- τριετηρίδι | τέίμασε 
α'β' δ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Αν. Μβ.1 (οιπὶ ρ]. Το], τὸν καλλίαν) --- τρ. κχρεον- 
τιδὰν (1. 6. ΟὐοΥπίβίογαμ) τιμ. Βδ. (Ἴοπέτα ϑὅ9ῃ. οὖ τηβ88.); οἵ, Μβ8.1 οἱ 
δὰ Μείγ. || 4] - δανιον] -- δωνιον Χ [|| ἀν] ἃ ΥΧ (π Υ οὐχὶ αἱ. η) --- ἀν ΑΙ. -- 

ἀν᾽ Ηγ. {42 νιν (νίν Υ Με. 8ι, Ηγ. Β6.) οἴωποβ [| πόϑ ἁ ΥΧΡ, ΑἹ. Βῦ.Ἐ --- 
ποϑ᾽ ἃ Β, -- ποϑ᾽ ἅ ΒΒ. εἰς. --- πόα (Βᾳ.3). ὅδ... Υεῖ, ποτὲ ἑαδίαγ. 
ΛΠ δὰ Μοῖν. οὐ νβ, 20 [| 48 νιχάσαντ᾽ ἔρεψε δασκίοις ΒΒΗΥ͂Χ --- νικά- 
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Φλιοῦντος ὑπ᾽ ὠγυγίοις ὄρεσιν. 
Στρ. γ΄. 

45 πλατεῖαι | πάντοθεν λογίοισὶν᾿ ἐντὶ πρόσοδοι 75 

νᾶσον εὐκλέω τάνδε κοσμεῖν". ἐπεί σφιν Αἰακίδαι “᾿ 

᾿ἔπορόν ἔξοχον αἷσαν ἀρετὰς ἀποδεικνύμενοι. μέγωώχαξ. 8ο 

[50] πέταται δ᾽ ἐπί τε χϑόνα καὶ διὼ ϑαλάσσας | τηλόθεν 

ὄνυμ᾽ ᾿αὐτῶν" καὶ ἐς Αἰθίοπας - 

το Μέμνονος οὐκ ἀπονοστάσαντος ἐπᾶλτο' βαρὺ᾽ δέ σφι 

ΠΩΣ Ὁ ΦΘΟ ΕΜ Ι νεῖχος ἐμπας δῦ, 8. 

σαντ᾽ ἔρεψ' ἀσκίοις αἰβ΄ δ ζ ΑΙ. Βὸ," Βα." ὯΑΙ. ἔράψ᾽ νἱδο) -  νικασαντ᾽ 

ἔρεφ᾽ ἀσχίοις ϑ, Ημ.123 Βύ,.Ἐ -- νικῶντ᾽ ἤρεφε δασχίοις Ητη.4 ὅ...38 Ηἱ. 

.--- νικάσαντ᾽ ἔρεφεν χάραϊ (,,βῖνο πᾶλᾳ, 8|ζ76 νάπᾳ το} 15.) ΘοὩ]. Βρ.2 ᾿ 5΄(ἢ, 

Ψοὶ. οὐ νιχάσαντ οὐ αϊδοτίθ δασκχίοις. ἀπούαγ, ΤΠ τυχηαθ Πα Υ18, Θοπυ θη, 

ερᾶ ἔρεψε ποπ ἰίθιη. ὥπᾶγθ βουϊρϑὶ ἔχε αὖ Ῥ, ΤΥ͂, 79 ἐσϑάς νιν ἔχεν. Ὑα]- 

σαία ΘΧ ΕΊΘβΒΩ. ἔστεψε. (γᾶ. 508.) οΥἵα, πίηο ῬΘΥ͂ ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘΙῺ ἔρεψε. 

44 ὠγυγίοις ΟἸΛΏ 65 5ΟΥΊΡΕΪ οὐ ἱπηρυθ881 στη ὅθ, Υ οἵ, συμφύτοις καὶ ἀρχαίοις 

αὶ συμφύτοις αἃ δασκίοις ρογπεὺ ἄθ 5α]δα ΔΥθΟΥθι18 ΘΟ πἄθηβο, ἀρχαίοις γογῸ δὰ 

ὠγυγίοις. Βρ.2 ὠλυγίοις σοῃΐθοῖῦ (ρα 5 δασχίοις ἱποΥΡ θ [ΠΟ ΠΘ τα (αἴ586 γοοἱβ 
ὠλυγίοις) Δ]]αἴο. ΗΘΒΥΟΒΪΟ: ὠλυγίων) σκοτεινῶν, χαχῶν, μακρῶν, ὀξέων, μεγά- 
λων, 4ποᾶ παΐαὶ υἱάθίαν ἈΠΟ παπὰ 6586, {[ἠΆϑρεσι, Ὦ --- ὄρεσιν ΒΒΥ͂ΧΧΧα β΄ 

δ΄ ζ΄ ΑἸ Βού τ [[ ΟΧΡΙ. ἐγαρταθηίαται ἴῃ Υ̓ΧΧΧ ΜιΙάο νβ, 88 οὐ. δᾶ Ν, ΕΥ̓͂, 68 

"45 πάντοϑεν ογηπθ8. [ 46 τ᾽ ἂν [ δὲ ΑΙ. [[ὀσφισιν ΒΒΌ -- σφιν γθ00, 
Ἀ1, Βο." [48 τηλόϑεν (βῖπο γ᾽) [Β]Β Βο." Ηγ.3: Βῦ. Ἐς τηλόϑεν γ᾽ 

αβδδζ' Α}. ὅπλον Ἐπ. 1 354 γιά δὰ Μοῦν. Ι[ 49 ὄνομ᾽ τη88. Βο.Ἐ --- 

-- οὐνομ᾽. ΑἹ --- ὄνυμ᾽ Β6. Ι! 50 οὐκ ἀν ἀπον. ΒΙΒΌ. Εο; --- οὐκ ἀπον. 
α'δ᾽ ζ΄ [τ. γ.7. 4]. Ἔο." --τ οὐχ ἀναν, Βρ.3 οοηϊϊοῖῦ Δ 4118. Ἰθούαπι ἔαϊ888. | 
ἀπονόστάσαντος οἴπῃε8 --- ἀπονοστήσαντος ροβίιϊαῦ ΑἸ. (Π}. 149) ποῃ βῖπθ 
οαπϑ8.; ΟἿ, Νι ΧΙ, 20 οἵ δᾶ: Ρ. ΙΧ, 98. [|| ἐπᾶλτο τη88. Α]. Ἐο." δὰ αὔδπὶ 
[ογτθατι αὖ αὖ ἐφάλλεσϑαι ἔδοίατη ἃ ΒΡ.32 Ιαπᾶαίαν Οτᾶπι. Απροᾶ, Οχ. 1], 
891 --- ἔπαλτο. (νυ. 1. δρᾶ 8568.) ὅνυ. Πΐν (οατα ΚΘ ἢ. ἀδὶ ἴῃ ΒῸ ἐπάλϑη 16- 
οαἰθαν) } ὅθ54, σφιν νεῖκος ἔμπεσ᾽ ἀχιλεὺς. χαμαὶ χάμβας ΒΒ -- σφιν 
νεῖκος ἔμπεσ᾽ ἀχιλεὺς] Β, --- σφι νεῖκος ἔντεσ᾽ ἀχιλλεὺς] 1),... --- [4, (5684 

σφιν νεῖκος) Ὠ),Ρ6 --- σφι νεῖκος ἔμπεσ᾽ ἀχιλλεύς.] Βο; --- σφιν νεῖκος ἔμ- 

πεσ᾽ ἀχιλλεὺς. χαμαὶ καββὰς Πα΄β΄ δ΄ ζ’ ΑΙ. Βο. (α ΑΙ. σφι νεῖκος; 5[η8 

αἰβέ, ἰπ α΄ β'δ΄ ΑΙ, Βο.; οοτητηαῖο, ἰδέ. ἴῃ δ᾽ ΟΡ. Ἐ; ρ]. ὙΤτῖο]. ἐνέπεσεν). ΑΙ 

ΔἸΙΟΥ πὰπηο ἸΟσαπῚ Θηθηἀδυθυπηῦ; ΘρῸ αποα ΟἸΐπη οχ ϑομο)βίαθ ραυδρ Υϑ δ] 

ἐπέδειξεν, Ητη,3 Ὁϊ. ΒΔ.32 ἀποίθαβ, σοὨΐθοθυδτη, πππο ἰηγοχὶ; οἵ, Ν. ΧΙ, 14, 

ΘΘΠΒῸΒ. δῦ: Πα θ5. ΔΟΠ1]Π15. γ6] ἀραᾶ Αϑιηΐοροθβ οοἰθρυδαίαθ βαηΐ, ἰαπηθίβὶ 

ἰδ ΟΠ ΘὨΠΟΉ ΘΠ) 115 τηδχίμηθ Ἰηγἰβαπὶ οϑβίθηαί!, ς. ΟἸοββοῖηα χαμαὲ ΘΧΡαΪ,, 
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καββὰς ᾿Αχμλεὺς ἐπέδειξ᾽ ἀφ᾽ ἁρμάτων, 

» « με 9. Ι “ 

φαεννῶς ᾿ υἱον εὐτ΄ ἐνάριξεν ᾿Αδος ἀχμᾷ ᾽Αντ. γ.΄ 
5, ! ’ 

[55] ἔγχεος ξακότοιο. καὶ ταύταν μὲν παλαιότεροι 
δδὲ 3 ᾿ ΜΝ ε “ δὲ Α ἃ- -ὦ 2 
δὸον ἁμαξιτὸν εὑρον᾽ ἕπομαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων με- 

λέταν" 
᾿ ᾿ κ Α ᾿ ε “ 

55 τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ Ι κυμάτων 95 
͵ὔ κ -“ὕμ 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 
, ΕἾ "» εἶ ͵ ΕἾ 

ϑυμόν. ἑἕκοντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεϑέπων δίδυμον ἄχ,ϑος 
ΕἾ “» 

Ϊ ἄγγελος βᾶν, 
,ὔ ᾿“ ,ὔ “Ἢ κ 

[60] πεμπτον Ὑ ἔπι “τειίκοσι τοῦτο γωρύων Ι0ο 

ρ' ἊΝ Ι Μἷ κ ἃ ὦ ς ἤ 3 ! εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς, Επ.γ. 
Ζζχἂν φ Ι 6ο ᾿Αλκιμίδα τὸ γ᾽ ἐπάρκεσεν 

5] οχίγ. ποὴ αἶβὲ, ΒΒ (8ι.) Ην. Βο. Ηπι.3 Ηα.84 --- - -ρίθπο ζ' Βιυ. -- 
οοππηδῖο ΑἹ. Βο.ἢ ΒΟ. || 52 -ζεν Β Πο. Με. --- ξεν ΒΗ σα’ β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Ορ. 
Βγ. δ... ΟΥὨ νβ. 80; ζ οὐ. Ἑ ἴῃ δῃθαββι 8. Τη58. 586 ΡῈ. ἤρσπτδπι ρου πἰδηῦ; 

ἔτ, Β Ἑ νοϊαϊε οχρυίπιοσο, [| ἀοὺς αἰχμᾷ(α) πι88, Δ]. Ηο.Ἐ Βα, Ἐ Ηπι.1 (πῃ 

ΤΙΟΙ. οὐπὶ φ]. δτηρίρια τῇ ὀξύτητι) --- ἀδος αἰχμᾷ ὅ8π|, Ην. --- ἀδος ἀκμᾷ 
(ϑ8πι.) Βύ.2Ἐ (δαπι ὅοι, οῦ. τῇ ἀκμῇ τοῦ δόρατος) -- ἀοὺς ἀχμᾷ Βῦ.2 
Ηπι.334 [| 58 τάνδε ὅιη. ΗΥ. --- ταῦτα ΡΥ, --- ταύταν Β.Β}.α' δ΄ ζ΄ ΑἹ. 

Εο:Ἐ Βά. Οχ. μι. Βὺ." Οὗ «αἂ Μείν, [| 84 ἀμ. Β Βο. Ορ. Βκ. ὅπι. 
Βδ.2Ἐ --- ἅμ. [τ6}}. πι58.} ΑἹ. Μυ. 8ι. Βα. {Πι 55 παρποδὲ Ὁ. ΑΙ. {|| ἀεὶ 
ΒΒΏ --- αἰεὶ τοοο. ΑἹ. Ηο. Ὁ {{|506. οὐ ταπί παντὲ ΒΒ (οὰπι ὅ0}.3 7) -- 

παντιὸς Ὦ --- παντὶ Βν τορος, ΑἹ. Ηο." (οαπὶ 50..1) [{- 51 μεϑέπων Β.Β εἰο. 
Ημ..3 --- μεϑέπω τι. Ηἰ, Ετταπί ααὶ ϑοΠο]αβίαπη ρα οἰ ρα τι. ΠΟ ἸΘρΊΒ58 

οοϑηβοηῦ. Ϊ} ἄγγελος ἔβαν τη88. ΑἹ]. Βο.Ἑ Ηπ͵34 ὅν. -- ἄγγελος βὰν Ἠμπι.3 

Βό." -- ἀγγελός τ᾽ ἔβαν Ηπι.; -- ἄγγελος ἐσβὰν Βρᾳ.3 --- ἀγγελίας Ηι. 
γιᾶς δὰ Μοίγ, [| 58 πέμπτον ἐπὶ ΒΒ) Ηπι.84 ΗἰΙ. -- πέμπτον ἐπ᾿ [α΄ )β1 

δΊΖΊ ΑΙ. Βο.Ἐ Βα." πὶ. --- τὸ πέμπτον ἐπ᾿ ὅτ. --- πέμπτον γ᾽ ἐπὶ Ηπι.3 
Βὺῦ.Ἐ -- πέμπτον τοι ἐπ᾿ ΑἸ. Ὑιάο δὰ Μείν. [| τούτω Ὁ [{ 59 ἀνέποισιν 
ἱεροὺς ζ΄ --- ἀέϑλοισιν ἱεροῖς ΗΙ. --- ἐνέποισιν ἱερούς 6}. [60 ἀλ- 

κιμίδᾶς τό γ᾽ ἐπᾶρκεσε κλειτα(α) γενεᾳί(α). ΒΒ ΑΙ. Βο." Βα. (ὰ Ὁ 
δηΐο τό γ᾽ ΡΙθπο αἰδ8ι.) --- ἰᾷ, βθα ἐπάρκεσεν τοοο. (1η ζ΄ - μήδας) --- ἀλκιμέδα δ΄ γ᾽ 
ἐπάρχεσε κλειτὰ γενεά. ὅπη. Ηπι.138 Βδ.Ἐ (Βδ.Ἐ - χεσεν); 60}]. 0,1, 57 --- ἰἅ, 

(βεἃ δ τ᾿ ὑτὸ ὅ γ᾽) Ηπι.4 ὅνν.38 ---ὶ ἀλκιμίδα, τό γ᾽ ἐπάρχεσεν χλειτᾷ γενεᾷ, 
Μβ8.1 (αὖ ἐπ. οββϑοῖ, βαϊβοϊοραι " οἱ ἀλχ. νοοδθναβ [οἷ Ν, ὙΠ, Τ0], ἰανίίο 
ΒΘ ΘΒ] βία) --- , ἀλκιμίδα τὸ γ᾽ ἐπάρκεσεν χλειτᾷ γενεᾷ. Ανγ. Βρ.3 (,, ἀλκ. 
ποι ἶνὶ ἤοσηα Αθο θα“); οἵ, Βῦ, ἄ6 ΟΥδὶ 8 40 ---  ἀλκιμίδα, τὸ γ᾽ (δ 
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» “ Ι Χ ,ὔ " ,ὔ 

κλειτῷ γενεζ" δύο μὲν Κρονίου πὰρ τεμένει, τος 
“ ΟΣ Ν Χ 7 

παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε καὶ σὲ, Πολυτιμίδα, 
“Ὕ Ἁ “ὔ Ζ 

[65] κλᾶρος προπετὴς ἄνϑε᾽ ᾿Ολυμπιάδος. 
»-»ῸὋ᾽ἦΛῪ 7 Ι͂ ὃ 5 ῳ 

δελφῖνί κεν ] τώχιος δι᾽ ἀλμῶς 
3 “7 

ός ἴσον εἴποιμι Μελησίαν, 110 
νει 2 Ι ΤΣ ; ο(ειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνιοχρον. 

τ᾽) ἐπάρκεσας κλειτᾷ γενεᾷ. (Βρ.2) -- ἀλκιμίδας ἐπάρκεσεν χλειτᾷ γενεᾷ. 
Ἧι, (νἱάθ βαρυὰ). Τθποο πὰπς Υυ]ραίδιη. ἴθυιηθ ἰηΐθργαμη οατὰ 0}, (7) 

Ἄν. Βρ.3 
θῶ παῖ σέ τ᾽ ἐνοόσφισε καὶ πολυτιμίδαν ΒΒ Βρ.3 Ηἰ. (οατὰ ὅ6ἢ. Υοὶ. 3) 

-" 5 , 

- παϊσξτ᾽ ἐνόσφισε καὶ πολυτιμίδα Ἢ --- παῖ. σέ τ᾽ ἐνοσφισε τιμίδαν αἿβ1 
. Α Ἁ » . δ 

δΊΣΊζ' (ειπι ο]. Το]. ἥγουν τὸν υἱόν τῶν τιμίων) --- ἰἅ, (β6 παῖ, σ᾽ ἔτ᾽) 
, Ητ ᾿ , 

ΑΙ. --- 1, (βθ παῖ, σέ τ᾽) Βο. Μετ." (Μν.Ἐ Τιμίδαν) --- παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐνοσφισε 

τ. ΟΡ. Βυ. Ημπι.13 -- παῖ, σέ τ᾽ (σ᾽ ἔτ᾽ 2) ἐνόσφισε, Τιμίδα, (Ηγ.) ΜΙ. --- 
ῥαῖσε σὲ καὶ ἸΠολυτιμίδαν Μ8.1 αποᾶ γο] 0) βίρτηδίβπαθμ (οἴ, δὰ Ο. ΙΧ, 16) 

ΤΠ ΟΙΟΥΔΌΪ]16 υἱδθίαν 6888, τι, 81 πος ἤπ|δ τηθίγαμη, ῥαῖε σε γο] ῥαῖσ᾽ ἕ τε (οἴ, 
Ο. ΙΧ, 14) τῦϊο ργαθβίαγοπί --- παῖ, σέ τ᾽ ἐνόσφισε καὶ ἸΠουλυτιμίδαν Βῦ." 
οαϊ ουτῆᾶθ οὐ πῃθίπτη οὗ 808 οὖ 818 ῬΙΠαΥ (οἵ, δα Ο, ὙΠ1Π, 1) οὐϑίδῃης 

- 14, 5οἃ οὐδὲ Πολ. Ηπι.3}6. -- ἰᾶ, βοᾷ ἠδὲ Πολ. Ημπ.3}4 (01.) -- παῖ σ᾽ 

ὅτ᾽ ἐνόσφισε καὶ σὲ, Πολυτιμίδα, Ητι. 4 ̓πρσθηΐοβο. 50 ι. Ὁ ἀπεκρίϑησαν (ποη 
ἀπεκρίϑη) τϑοῖο; ἰάθτυ ὅ9ῃ. Ψ ει. ἐνόσφισε ἀἰβογίο δρῃοβοῖς. Οποᾶ 8ουῖρβὶ οὐ 
ἃ ὅοῃ. δεῖ. οὐ ἃ απατία ΗΘΥΤΊΔΠῺΙΪ γα η 6 ΡΥΟΧΙ πα] οδῦ; αΠΠαΘηΥθΥ ΤΊ Θη 

ΟΥΡΙΟΧ σε ἴῃ Θοὔθπ) γϑῦϑ δαπιϊδὶ, [θ9 ἥβας προπετὴς κλᾶρος Ηι. [{ προ- 

πετής(ἡς) ΒΒῸ ΑἹ. Βο.Ἐ --- προπέτης αἶδ'ζ΄ [{ ἀνϑε᾽] ἔρνε᾽ Ηοκ. [{ οὐλυμ- 

πιάδος ΒΒ (46 τὸ τηρημᾶο νἱᾶθ δὰ Ὁ. ΥἹΠ, 1 υἱ αᾶάθ ἢ. 1, οὐ Ο. ΥΠΙ, 

8δ; Ν. ΠΙ, 84) --- ὀλυμπιάδος Τ)α΄ δ᾽ ζ΄ ΑἹ. Εο." --- ὀλυμπιάδας Ηι. {[ θ4 
δελφῖνι κε Β.1. -- δελφίνι κε Β.Ρ6Β}). --- δελφῖνί(νι) κεν α'δ' ζ΄ ΑἹ. Βο." 
- δελφῖνι δὲ Μ8.:1 Αϑγπάθίοῃ {0111 ποϊποιίηα; οἵ. δα Ο, ΙΧ 112. δ 

ὭΘΧχιι 56 ΘΠ ΥΌση (οδὶ ἤὰπὸ ἄο γ8. 60 οὕτὴ Αν. οἵ Βρ.2 ἰδία) δχρο- 

ϑαὶ ἴῃ ΒᾺ. 1.1. [Οᾷὃδ᾽ ἁλμὰς Β -- δ᾽ ἅλμας Β -- δι᾽ ἅἄλμας (ἅλμα) 
θα’ δ΄ ζ’ ΑἹ. Βο." | θ5 ἶσον εἴποιμι Β.Ὸ Βο:Ἐ --- εἴποιμι (οπιΐβθο ἶσον) Β 

-- ἴσον εἴποιμι αἰδ'ζ΄ ΑἹ. ὅτὰ.Ἐ -- ἶσον φαμὶ (ν61 ὡς εἴποιμι) Μ8.1 --- 
εἰχάζοιμι Βρ.3 ἀαθιταηίου βουῖρδιὶ οχ ὅ9}.3 ἀντὶ τοῦ ἶσον ἂν εἴποιμι χτλ. 
γΙάς δὰ Μοίχ, [[| 00 χειρὼν ΒΒ Βο. Βῦ." -- χερῶν Παδ' ζ΄ ΑΙ. ΟΡ. {} 
ἀνίοχον Ὦ 

ΒΌΌΒΟΥ. ὕμνου τέλος ἀλκιμίδου αἰγινήτου. α΄ --- τέλος. ἰτῇ --- φῦ] 8 

ἴῃ Τ6]]. 
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ΣΟΓΕΝΕΙ ΑΙΕΙΝΗ ΤΗ͂Ι 

ΠΑΙΔῚ ΠΕΝΤΑΘλΛθϑι. 

Σ ΕΥΟΡ ἢ ἃ 6. 
,ὔ , - “πω πἼἼι--πω -“-ὺ - 

᾽ὔ : ’ 
πε  ϑδὃ}ϑισ δὺν χα ἸῊἮῆΦ ἘΠ οὗ δ Π ππΠ͵Ἂ ἂν χὰ οὖν ἀν ἀν ον δἷἋν 

7 « -“ῳὐπῷὼωππ-- Ἐὺὺὸὺ - -ῷ -Ξ 

χ 

Ξ- Ἐς, τω ΠΡέ ΚΡ ὦ Ἐλ τ ῸΣ πὶ ἘΣ 

ΕροάιΙ 

ΓΞ ’ ’ ᾳῳ« 
ὍΝ νἥ ν συν ον τ ΝΣ 

νοεράν ποῤββνρδοειε. 
χ , 

- ,ὔ ρὺς «᾿ 
Ἑ ΚΞ τὐὐνὐ νὴ δ τ ἧς ΔῸτ 

χ χ. 

Λ Ι “» ἢ 

᾿Ελείϑυιω, πώρεδρε Μοιρᾶν βαϑυφρόνων, Στρ. ὦ: 

[η807. σ΄. αἱ, πεντ. παι. Ὦ --- ἰἅ. (οπι, παιδῶ) ζ΄ -- σ΄ αἱ. παι. πεν. 
α'δ΄ εἰ ΑΙ. Ηο.Ἐ --- οχῃ, ἰηβοῦ, Β[Β 3] 

1 εἰλείϑυια [Β.Β]0. Βο; Βι. Μτ. ὅι, -- ἐλείϑεια ΑΙ. --- ἐλείϑυια 

α' δ᾿ ζ΄ Βο. ΟΡ. ὅπ. (- ϑυῖα Β4.) [|{ πάρεδρε μοι. Β.ΒΏ, ὅ1ι. Ηπι, Βὺ." 
(οαπῃ ὅοἢ. οί.) --- πάρεδρος μοι. Τα΄ δ΄ ε΄.ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ Οχ, Ηγ. --- μοι. πάρ- 

εδρος Ῥνυ. Β6. [[ μοισᾶν Β, Βο: --- μοιρᾶν Ὁ, τ]. 
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παὶ μεγαλοσϑενέος, ἄκουσον, Ἥρας, γενέτειρω τέκνων᾽ 

ἄνευ σέϑεν 

οὐ φάος, οὐ μέλαιναν δρωκέντες εὐφρόναν 
τεὰν ἀδελφεαν ἐλάχρμεν ἀγλαόγυιον Ἥβαν. ς 

5 ἀναπνέομεν δ᾽ οὐχ, ἅπαντες ἐπὶ είσα" 
εἴργει δὲ πότμῳ ϑυγένο᾽ ἕτερον ἕτερα. σὺν δὲ τὶν 

καὶ παῖς ὃ Θεαρίωνος ἀρετᾷ χριδεὶς το 

εὐδοξος ἀείδεται Σωγένης μετὰ πενταέϑλοις. 

ἘΡΎ, ΦΎΡΙ ΨῊΝ Υ ὙΨ- ͵ " 

πόλιν γὰρ ̓ φιλόμολπον οἰκεὶ δορικτύπων ᾽Αντ. α΄. 
Ἂ » “»" , 2 ’ ἂν ,ὔ " 1ο Αἰακιδῶν: μάλω δ᾽ ἐϑέλοντι συμπειρον ἀγωνίᾳ ϑυμὸν 

ἀμφέπειν. ἣ 15 

εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδων, μελίφρον' αἰτίαν 
ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβωλεν: αἱ μεγάλωι γὰρ ἀλκαὶ 

2 τέκνον Ὁ [{ 8 οὐ φάος ἐκ μελαίνας δρακέντες εὐφρόνας Εΐ.Ὁ}} εὐφροσυ - 

ναν Ὁ --- εὐφρόναν το}], [|ἷ 4 τεὰν ἐλάχομεν ἀδελφεὰν ΒΒ -- τεὰν ἀδελφεὰν 
ἐλάχομεν Ὁ Βο." (Ππι.3) --- ἰἅ. 864 ἀδελφὰν ὅπ). Ηπι.1 (Ηπι.3) --- τεὰν 
ἀδελφεὰν λάχομεν αἱ δ' ὃ ζ ε΄ ΑἹ. (οὰτη 5]. ΤΥὶο], συνίζησις) ΜΙ. Π 5. πυπς 
ν8. οτὰ. Β || ἐπ᾽ ἴσα ΒΌ. --- ἐπὶ ἴσα α'δ'εζ΄ Βο:Ἐ --- ἐπὶ ἴσος ᾿Αλνα.-. 

ἐπὶ ἴσον β΄ ὃ --- ἐπὶ ἴσοις Βο. --- ἐπὶ ἴσας (Βρ.2) --- ῬαΙΘΡὮν. ΤΙῖο], ἐπέσης. 
[[-Ἠ 86. πότμω ΒΒδ΄ δ΄εἶζ΄ Κο.Ἐ δι. Οχ." --- πότμος Ὦ --- πότμῳ (βαρτα 8) α' 

(θατα 6]. ἤγουν ἡ εἱμαρμένη) --- πότμῳ ΑἹ. Με. ὅ1ι, Ηπι. ΒΟ. {{|ζυγόν9᾽ 
ΒΒ α’β ὃ δ᾽ δ΄ ζ΄ κο.Ἐ Οχ." Ηγ.3 -- ζυγῶν9᾽ εἶκο --- ζυγόν 9᾽ εἶρο ΑἹ, ΒΥ. 

-- ζυγένϑ᾽ 81. Ηπι, Βὺ.Ἐ --- ζυγοῦνϑ᾽ 16. --- ζυγὸν (οπι. 9) Βο. Ηγ.2: 
-- ζυγοῦ Θ᾽ Βρ.3 (6χ ὅ61071.) [| ἑτέρα Δ]. Βο. --- ἕτερα τη88. ΟΡ. [| ἄς 

σὺν δὲ τὶν οἵ, δὰ Ο. ΙΧ, 10. [[[ἴῤὈΑᾷὯ ἄθ ἀρετᾷ κριϑεὶς νἱά6 44 Ο. 1, 89, []} 
ὃ εὐδοξος ΒΒ Βο." -- ἔνδοξος Τα β΄ δ' ὃ δ εἶζ΄ ΑΙ. (οὰπι 508.) [{|Ἀη5πεντάϑλοις 

ΒΒΏ --- πενταέϑλοις τθος. ΑἹ. Βο.ἢ [|| 9 δορίκτυπον ΒΙΒ: --- δορυκτυπον. 

Ὁ -- δορικτύπων Β5Β5[αἼδε΄ζ ΑΙ. ΟΡ." Βρ.3 --- δοριχτύπον Βο. (εχ Β 
ΠΙΆΪΟ πιο ]θοο) --- δορυχτύπων Βῦ.2 --- ῬαγΆρΡην, ὅ50}0]. τῶν γενναίων. [|| 

10 δ᾽ ἐθέλοντι οπιπθ8 [| ἀγωνίας Ηἰ. Μιᾶς Κγ. οὐ ΒΔ. ἴῃ ΡΆ, 18, 426. ΙΙ 

Ι τυχη() τίς (τις) ΟἸΠ68. -- τύχᾳ τις Μ58.: Ι] ἕρδων Β.Βα΄β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. ΄ 

Βο:" --- ἔρδων Ὁ.ε΄ Βῦ. {{ 12 ἡ ῥοαῖσιν δ΄ --- ῥοαῖσι Υ6}1. (οαπὶ 86}ν.3) --- πνο- 

αἴσι 808,1 [{| μοισὰν ἔβαλε. ταὶ Β Μι. 8. --- ἰἅ, β'πθ ραποίο ΒῸ -- 

οὔατα Β.}), Βο; ταὶ --- μοισὰν ἔβαλεν. ταὶ α΄ β΄ δ΄ εἰζ΄ Βο.» --- 14. βῖπο ραποίο 

ΑἹ. --- μ. ἐνέβαλεν. Ταὲ ὅτ. Οχ." (6ὁχ ϑμοὶ. γε.) --- μ. ἐνέβαλε. ταὶ 
Βά. Ηπι. Βᾳ.2 --- μ. ἐνέβαλεν. αἱ (Ηπι.) Βό." (2011. Ο. 1, 57) --- μ. ἐβά- 
λετο" ταὶ οὑπὶ ἀδίϊγο βοορὶ ὃ 6 τηρᾶϊο οἵ, δᾶ Ρ. 1, 24. 714: ΨΠ, 4 
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σκότον πολὺν ὕμνων ἔχρντι δεόμεναι" 

ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, 20 
15 εἰ Μναμοσύνας ἕχατι λιπαράμπυκος 

εὕρηται ἄποινα μόχϑων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς. 

' “ ΝΜ 

σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον Ἐπ. α΄. 5 
ΕῚ ΕῚ ε 

ἔμαϑον, οὐδ᾽ ὑπὸ κέρδει βλάβεν" 

ἀφνεὸς πενιίχιρός τε ϑανάτου πέρας 
ο ὔ μ ᾿ Α ῦ νυν 

20 ἅμα νέονται. ἔγω δὲ πλέον ἔλπομαι 
“ Ἃ “ ε Ω 3 

λόγον ᾿Οδυσσέος ἢ πάϑαν διὰ τὸν ἀδυεπὴ γενέσϑ 
« 
Ομηρον. 30 

ἐπεὶ Ψεύδεσί κοι ποτανᾷ τε μαχανᾷ Στρ. β΄. 

13 δέομαι Ὁ (αἱ νἱάοίαγ, πορ]ρσοπίθυ βουρίαμι) --- δεόμεναι τοὶ. [14 
ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ(ω) οππα8 τη58. ΑἹ]. Εο.Ἐ -- ἴ, ἕν ἔσον τρ. Ῥπ. τρδῖθ 
--- ἔσ᾽ ἅτε δέμας ἐμπρέπειν Ηε, τιαῖς -- ἴ, ἑνέ γ᾽ ἐν τρ. ΒΔ. ἀαδίϊαηξοτ. 
ΝΟ Ορῦβ. ϑομο δ (ααδο ἴῃ ΒΌ αὐ 'π Ἀο. Ἰορσαηίαγ) ποῚ οοΟηβττηδηῦ 60ῃ- 

Ἰθοΐαγαβ. [|0Ο15 μνημοσύνας ΒΒΡαθ' δ εἶζ΄ ΑΙ. Βο." -- - Μναμοσύνας Βὺ.Ἐ 
οὗ οἢ Ῥ. ΗΥ; 953..}}..}0 εὐρηταί τις ἀπ. ΒΒΡαβ' 5“ Σ ζ΄ ΑΙ. Βο. Οχ. -- 

εὑρυταί τις ἀπ. (8516) ε΄ --- εὕρῃ ε]. Ττίοὶ]. --- εὕρῃ τις ἀπ. ϑ8πι." Ηγ. Βε.ἢ 
-- εὕρηται ἀπ. Ηπι. Βῦ.Ἐ (οαπὶ 568.13) ΠΟ 18 βλάβεν ΒΒ Βῦ. Ηπι.Ἐ (οαπὶ 
50ἢ.3 δ᾽ οδὲ ἐζημιώθϑησαν) --- λάβεν Ὁ -- βάλον α'β' δ΄ δ' δ΄εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 
19 ἀφνεός τε πενιχρός τε ΒΒ Βο." -- ἀφνεὸς πενιχρός τε τϑοο. ΑΙ. 81. 
ἢ 1954. Θανάτου παρὰ σᾶμα νέονται, ΒΠα' δ΄ δ΄ Βο." --- ἰᾷ. (βοᾷ σῆμα) εἰζ΄ 
- 1. (βεὰ σῶμα) ΑἹ. -- ἰἅ, (βοᾷ πάρα αὐ 9. π. ἀϊοίαπι εἰξ αᾳιιοπηδατηοᾶαππι 
παρ᾽ ἽΑιδου (Ηπι.3) --- ϑάνατον πάρα ϑαμὰ νέονται. Ηπι.3 Βὺ.3Ἐ --- ϑανάτου 

πέρας ἅμα νέονται ὝὟΙο, ὃν. Β5.2 --- ϑανάτου πέλας ἅμα γέονται. Ηϊ. --- δὰ 

σᾶμα οβὺ ε]. ΤτῖοΙ. μνῆμα. ---- ῬΑΥΆΡΗΓ. Υεῖ. ὁμοίως τελευτῶσιν... ὁμοίως 
τελευτᾷ. [20 πλέον Β.ΒῊ [α΄ Ῥ]ΣΤε΄ζΊ ΑΙ. Ηο.Ἐ Βά.Ἐ (οαπὶ 5680], [Υ͂ εἴ, αἱ 

νἱἀθίατ 61] Τιῖο].) --- πλέον᾽ ὅπ. Βὺ.Ἐ [{ ἕλπομαι Ὁ. ΑΙ. {|| 2] ὀδυσσέως 

ΑΙ. --- ὀδυσσέος τοὶ].  παάϑᾶν ΒΒΌ -“-- πάϑεν τϑος, ΑΙ. Βο.Ἐ Ι ἀδ. Ὁ -- 

δι το]. {228 ἐπεὶ ψευδεσσί οἱ ΒΒ --- ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ Ὁ Ηπι.38 Βῦ." --- 
ἐπεὶ ψεύδεσιν οἱ 51. --- ἐπεὶ ψευδέεσίν οἱ α'' δ' δ δ εἶζ΄ --- ἐπεὶ ψευδέεσσίν 

οἱ ΑΙ. Βο.» Οχ.Ἐ- ἐπεί οἱ ψευδέεσσιν Ηπι.} [| ποτανᾷ μαχανᾷ ΒΒΠΙα΄ ἢ] 
δ΄  εἼζ ΑΙ. Κο.Ἐ Οχ.Ἐ Ηπι.1 --- ποτανᾷ γε μαχανᾷ 81. Ηπι.3 -- ποτανᾷ 
τε μαχανᾷ Ηπι.3 Βῦ.Ἐ (οαπὶ 861.) --- ποτανοῖσι μαχανᾷ (Βῦ.,, Δ ααδηᾶο 

οοηϊοοῖθ Γ ο0}]]. Ρ. ὙΠ], 84) Ηἰ. οοηΐγα ϑομοϊαβίατη Ὑ᾽ θίθσοη οἱ ΤΥ ἰ απ 

αἱ ποτανὴν μηχανὴν ΒΘΟΥΒα μὰ ΘΧρΡΙΙοδηξ, ἄς Ρορβὶ Ἠοπιρῖοᾶ. 1)6 ἰρβίαβ ὉΠὶ- 

χὶβ πιθπδοῖ 5 παρὸ ἰῃτο Πρ ΕΥ. Ιββοητῖίο. 
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σεμνὸν ἔπεστί τι" σοφίω δὲ κλέπτει παράώγοισα μύϑοις" 
τυφλὸν δ᾽ ἔχιι 

ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν ὃ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἣν 35 

2ς ἕ τὰν ἀλάϑειαν ἰδέμεν, οὐ κεν ὅπλων χρολωϑθεὶς 

ὃ καρτερὸς Αἰὼς ἔπαξε διὼ φρενῶν 
λευρὸν ξίφος" ὃν κράτιστον ᾿Αχμλέος ἅτερ μάώχιᾳ 40 

ξανϑῷ Μενέλᾳ δώμαρτα κομίσαι ϑοαῖς 
ἂν ναυσὶ πόρευσαν εὐθυπνόου Ζεφύροιο πομπαὶ 

Ε ͵ 3 λ λ “] ΠῚ ! 
10 πρὸς ἴλου πολιν. ἀλλὼ κοινον γὰρ ερχιεται Αντ. β. 

γῶν ἃ, “". ͵7ὔ 5 ͵ 2 ,ὔ ᾿ Ν 

κῦμ᾽ ᾿Αἴδα, πέσε δ᾽ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα" τιμὰ δὲ 
γίνεται 45 

23 κλέπτοι εἰ [ 24 ἦν δ΄ {| 25 ᾿ἑαν ΒΙ. Βο: ΟΡ. - ξὰν Βα’ β΄ δ δ΄ 
ΑΙ. Βε. Μυ. 8ι. Οχ.Ἐ -- ἐὰν εἶζ'΄ Βᾶ. --- δὲμοϊ, γεῖ, ἔνιοι μὲν ἀνέγνωσαν 
ἑὰν δασέως, ἀντὶ τοῦ [τὴν] ἑαυτοῦ" βέλτιον δὲ ψιλῶς, ὡς καὶ Διονύσιος ὁ τοῦ 

Χαρμίδου. Ῥοβί μοο Βοαυϊίαῦ ἄλλως. εἰ γὰρ ἦν τὴν. οὖσαν καὶ δέουσαν ἀλη- 

ϑειαν πάντας γινώσκειν κτλ. --- ὃ τὰν Βῦ.Ἐ --- ὃ τῶν Μο. --- ἐτεὰν Ηἰἱ. --- 

Ατηρίραϊξαξοπι παρ χα ἴῃ ος γοοΆΡαΐο ἑός βΆΘΡΘ δΔαποίανιμημβ. --- 8!. Ττῖο]. 

τὴν ἀγαϑὴν καὶ οὖσαν καὶ μὴ τὴν ἐχ πιϑανότητος δοκοῦσαν ἀγαϑήν, Ἠδ6- 

γτἰγαίαση Ηὶ ραϊαγαηξς 6586 80 ἐὺς, πὸ ἐάων, [ εἰδέμεν ΒΒΠα!β ὃ ὃ ε 'ζ' ΑἹ. Βο.Ἐ 

Βα." --- ἰδέμεν ὅτι. Ητμῃ. Βῦ.Ἐ [|| 20 ἔπαξε Β --- ἔπαξε θΒ Βο.Ἐ δ. Οχ,ἕ 

- ἔσπαξε Ὦ -- ἔπαξεν αβδδξεζ' ΑΙ. Μυ. ὅ8ι, Βά. [} 2] ἀχιλλέως ΒΒ. 
Εο. Βγ. --- ἀχιλλέος εἶζ΄ ΑΙ. ΟΡ. δι. --- ἀχιίλέως Μι. --- ἀχιλέος «8.5 δ΄ 

81. {{|ϑ ξανθῷ μενέλα ΒΒ Βι. --- ξανθῷ μενέλα Ὠβ΄ εἶζ΄ Βο." --- ξανθῷ 

μενέλᾳ α΄ δ΄ δ΄ ΑΙ. Βῦ."Ἐ (οαμι 6]. Τιῖο]. τῷ μενελάῳ) οαπὶ ὅ6ῃ. Υ᾽ οὐ, οἱ. Τυῖοὶ. 
Ι[ 29 ἀν ναυσὶ ΒΌ --- ἀν ναυσὶ Β --- ἐν᾽ ναυσὶ ε΄ --- ἐν ναυσὶ [α΄ ζ Π1δ' δ΄ β΄ 
ΑΙ. Βο.ἢ (οαμα ρδύαρηγ. Τυῖο].) --- Οἵ, Ο. 1, 41; ΧΙΠ, 172 οἴο.; Ελατὶρ. [ΡᾺ. 
Α, 156, Ἐχᾳαϊδια8 εδὺ ἀν αυδτι ἐν. Μοῦ. ῥ. ἢ. ἃ. [| 9. ἐν (ἀν) ν. οὕτῃ 

544. οοπΐ. α'β' δ᾽ δ'εζ'΄ Με. 8.. Β6. ΗΥ. --- οὑπὶ δηίθος, Οχ. --- ποῃ αἰ. 
ΒΒ ΑΙ. Βο. 5πι.Ἐ Βδ.Ἐ [{|εὐϑύυπόρου ΒΒ --- εὐθυπνόου Ὁ τορος. ΑΙ. Βο.ἘἜ 
(απ Ῥαίαρῃγ. ὙΤΥῖο].) --- οι. Ρ. ἢ. 6. {|ζεφύρεο Ὁ -- ζεφύροιο ΒΒ 

γῸ] [] πνοαί ΒΒ --- πομπαί Βα (ρχοβὶβ ἔδυπηθ 1 οτῖβ, βθα σθτίαπι γρ. πομ- 
παῦ Τὸ τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (απ ρᾶγ. Τυῖο].) --- Ῥαταρῆν. οί. αἱ τοῦ ζεφύρου 

πνοαί. [1 30 ἵλου Ὁ -- ἴλου ΒΒ εἴς. |] ἑρπετὸν κῦμ᾽ ᾿Αἴδαο πέσ᾽ ΡῬνυ. 

(βαοίαβ δάγθρθῃβ) [| 831 κὺῦμ᾽ ἀΐδαο. πέσε δ᾽ ΒΒΡ Βο." -- κῦμ᾽ ἀΐδαο, 
πέσ᾽ (οπι. δ᾽) α'β'δ δες ΑΙ. Βᾶ. (πὰ ε΄ οἱ ΑἹ. βἴμθ αἰβί.) --- κῦμ᾽ ἀΐδαο, 
πεδ᾿ ΗΪ. ὅη, --- κὺμ ᾿Αἴδα, πέσε δ᾽ Οχ. [{ ἀδόκητ᾽ ἴσα (ἴσᾳ 3) καὶ ΒΔ. 

ΠΟ οἵθᾶο. [[| ἔν Ηπι, ὅν. Ἧι. Π] δοκέοντι ΗΙ. ---- δοκέοντα γ6}1,. [{ γίνεται 
Β.ΒΏ. τϑοο. ΑἹ. Βο: Βρ. Ηἰ. --- γίγνεται Βῦ.Ἐ 
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Ὁ Α ε ; " ͵ 
ὧν Θεὸς ὧββρον αὐξει λόγον τεϑνακότων 

͵ ἃ ᾿ ΄ 3 ; . Ι 

βοαϑόοων, τοὶ παρὼ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου 
͵ , Ξ ᾿ 

μῶλον χιϑονός" ἐν Πυϑίοισι δὲ δαπέδοις 50 
-“ ᾿ ͵ ΄ ν ’ ΄ 

35 κεῖται, Πριώμου πόλιν Νεύπτολεμος ἐπεὶ πραϑεν᾽ 
“ κ ᾿ ! ε 5». ὯΔ , τῷ καὶ Δαναοὶ πδνησαν" ὃ δ᾽ ἀποπλέων 

Ι σ 3 9 μ Σκύρου μὲν ἅμαρτε, πλαγχϑέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν 
- 

ἵκοντο" 55 

Μολοσσίᾳ δ᾽ ἐμβασίλευεν ὀλίγον Ἔπ. β. 
͵ 9 

“ρῦνον᾽ ἀτὰρ γένος αἰεὶ φέρεν 
“Ὕ!Π Ε 

40 τοῦτο εοὶ γέρας. ῴχετο δὲ πρὸς Θεόν, 
᾿ 5 Μ Ὰ υ, -" 

κτέαν᾽ ἄγων Τρῶϊονγεν ἀκροϑινίων" θυ 

82 αὐρὸν Ὁ -- ἁβρὸν τοὶ]. [| ὧν ἄν αὐξῃ β6Πο]. ἰῃ ΒΌ --- ἰπ ἑοχέα 
ΟΠΏΏ6Β αὐξει ε Βο. πι8]6 ἴῃ ϑ6 μοὶ. ὧν ἄν αὐξει [|| ἀπίθ (ποη ροβῇ) τεϑνυ. 

ῬΙθπο ἰδέ, αδ΄ ζ΄ Ορ. (σαπὶ ΤΙ ντηοῚ) --- πἰτίηατο Ρ]6 Πα ε΄ --- προαΐῖτο Ἰοοο ΒΒ. 
ΑΙ. Εο. Βτ. δι. Βά. Βῦ.3Ἐ --- ροχητηδῖθ δηΐβ ἰᾷ, Μύ. ὅπι. Οχ.Ἐ --- ροβὲ ἰά. 
Ρίοπο Ηρ. {[ῸὨ0Α33 βοαϑόων. ΒΒ). Βο: Βι.Ἐ Βό. --- βοαϑόων (βῖπα ἀϊδέ.) 

α'β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. ΟΡ. (οὰπὶ Τάς πιο) --- βοᾷ ϑοῶν. Ηγ. --- βοαϑόον, παι. Ὁ]. 
ὅν. Βα. ---. βοαϑόων, εξ. [{τοὶ γὰρ μέγαν Β. Ηο." 81. --- τοὶ γὰρ, 

μέγαν α΄ β΄ δ΄ δ΄ εἰζ' --- τοιγὰρ μέγαν Β ΑἹ. 8ὲ. -- τοὶ παρὰ μέγαν Ηπι. Βῦ. 
(6Σ ὅς. γεῖ:.) [||84 ἔμολε Β -- ἔμολε ΒΌ τεος. ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ.Σ -- μό- 
λὲν ὅ1η. --- ΒΙπρΌϊατοη ἃ ΠΙάγηΟ βου ρθη ἔπῖ586 ἐθβίαταγ 5680]. Ὑ εῖ. --- 
ἔμολον 5οτϊρίατα δἰΐογα δριὰ ϑομοὶαβίατη (Απΐο - Ὀϊάγπιρα 3) --- μόλον Ηπι. 

Βὸ.Ἐ {{-πυϑέοισι δὲ δαπέδοις ΒΒ ὅ1:ι. Ην. Βο.Ἐ --- πυϑίοις δὲ δαπέδοις 
α'δ΄εἶζ' ΑΙ. Βο. Βᾶ, Οχ. --- πυϑίέοισι γαπέδοις Ηἰ, [| 35 πριάμοιο πόλιν 

[ΒΒ] Βο." --- πριάμου πόλιν [Πα δ΄ ζ΄ Σ΄ ΑΙ. 51. --- πριάμουπολιν (8ϊ0) ε΄ 

|| νεοπτόλεμος ομῆπεβ [| πράϑεν ΒΒ τοοο. Βο." --- πράϑε Ὁ --- παράϑεν 

ΑΙ. {{ 30 τὰ (τᾷ) ΒΙΒΌ. Βο: -- τῇ (τῆς) α'β΄ δ΄ δ εἶζ' ΑἹ. {| πόνασαν ΑἩ. 

Ὁ.Ὁ. ν. 148. --- πόνεσαν Β, -- πόνησαν ΒΒΌ. τοοο. ΑΙ]. Βο:Ἐ [} δ δ᾽ Β 

α'εἶζ΄ ΑἹ. Βο.» --- ὁ δ᾽ ΒΡ Με. 8. {|ἀπο πλέων ΑΙ, {{ 37 σκύρου [ΒΒ]0 
Βο." -- σκέρου α' β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. {{| ἅμαρτεν. ἵκοντο δ᾽ “εἰς ἔφυραν πλαγχϑέν- 
τες ΒΒΏρο[α΄' ἢ] Βο.Ἐ Βε. Ηπι.ἷ --- Ιάοπὶ (568 πλαχϑέντες) ΤΑ [α΄ "]β΄ δ΄ δ΄ 

[ε 7 ΑΙ. Βπι.Ἐ --- 14, (βθᾶ πλανέντες) Ηπι.3 --- ἰἅ. (8εἃ πλάνητες γοὶ πλα- 
νῆται) (Βα.3) --- ἅμαρτε, πλαγχϑέντες δ᾽ εἰς ᾿Εφύραν ἵκοντο" Βῦ." [38 ἐν 
βασ. Β.Β[Π,] Βο:Ἐ δι, Βᾶ, -- ἔμβασ, [Π] τεος. ΑἹ. Με. ὅπι. Οχ.» {0ῳ8398 
αὐτὰρ ΑἹ. {{| ἀεὶ Με. --- αἰεὶ το}. {[{ωῺῳφέρε Β -- φέρε Β --- φέρει ἢ --- 
φέρειν ο. Βκ. --- φέρεν τος. ΑἹ. ΟΡ. Με. --- Ῥδγαρῃγ. Κεῖ, ἔσχεν [| 4] 
κτέαν᾽ ἄγων ΒΒ Ηπι. Βὺ." --- χτέατ᾽ ἀνάγων Πα'β' ὃ δ΄ εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ.Ἐ -- 

εὐκτ᾽ ἀνάγων 8πι,Ἐ --- Ψυϊραία ἐχ ἂν βαρτα ατ βουϊρίο οτέα. [[0τρωΐαϑεν 
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- » Ν Ι δ -. , Ἐκ 3 ἵνα κρεῶν νιν ὑπὲρ μώχας ἔλασεν ἀντιτυχιοντ᾽ ἀνὴρ 
μαωχιαίρᾳ. 

Ι ἥ Ν Ν ὔ ’ 

βαρυνϑεν δὲ περισσὰ Δελφοὶ ξεναγέται. Σ Τρ. Ύ. 
3 Ἁ 3 ἤ 5 7 2 »"»" Ἁὦ 5 “ἢ Μἷ] 

ἄλλω τὸ μορσιμον ἀπέδωκεν" εχ ιρήν δὲ τιν᾽ ἐνδὸν ἄλσει 

παλαιτώτῳ 65 

45 Αἰακιδῶν κρεόντων τὸ λοιπὸν ἔμμεναι 

ϑεοῦ παρ᾽ εὐτειχιέω δόμον, ἡρώϊαωις δὲ πομπαῖς 

ϑεμισχόπον οἰκεῖν ἐόντω πολυϑύτοις. 

εὐώνυμον ἐς δίκων τρίω ξέπεα διαρκέσει" 7ο 
οὐ ψεῦδις ὃ μάρτυς ἔργμασιν ἐπιστατεῖ. 

50 Αἴγινω, τεῶν Διός τ΄ ἐκγόνων ϑρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν 

κυ 2 "“ ελ ᾿ 7 ἕ 5. αι ῇ 

φαενναῖς ἀρεταῖς δον κυρίαν λόγων Αντ. γ΄. 75 

ΒΒ -- τρωΐαϑεν β' δε Βο." Β4. Βό.2Ἐ (οὰπὶ Ἐπβίαιῃ. Ῥυ. 21.) --- 
τρω!ίαϑεν α΄ -- τρωϊίαϑεν ΑΙ. --- Τροΐαϑεν ὅα. τη. Βῦ.: --- ΟΥ̓́, δᾶ Ο. 
ΧΠῚΙ, 18. [ΠΟΟπ- εν] -- ϑέν γ᾽ Ῥν. Β6. [[Ά41584. ἀκροϑινίων. ἵνα Β ϑα. 

Ρν. Ηγ. Βο." --α τᾶ. (οφοτητααία αΪ5..) Βά. --α 14 (βίπθ. ραποίο) Β. --- ἀκρο- 
ϑινίων τ᾽ ] ἵνα α'β' δ΄ δ΄ --- - ἀκροϑινέων [ ϑ᾽ ἵνα εἶζ΄ Με. ϑι, --- ἀκροθινίων 
Θ᾽ | ἵνα ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. {{ὖ|ΏἡὼΣ« 2. νιν οἴηῆπεβ [[χρεῶνιν ΑἹ], [|0 ὕπερ 81." ΒΔ. 
-- ὑπὲρ 5ογρῦ ΑἹ. Εο.Ἐ Β6.Ἐ [ ἄλασεν Β [| 43 βάρυνϑε. Ὁ --- βάρυν- 
ϑεν τῸ}]]. [περισσὰ δὲ ΒΒ. α' β' δ΄ δ' δ΄ Βο." Οχ. --- περισσὰ (οπι. δὲ) εἰ ζ' 
ΑΙ. --- δὲ περισσὰ 5πι.Ἐ Ῥᾳ. Ηγ. ΒΕ. [1 ξυναγέται Β [|| 44 δ᾽ ἔτι ε΄ -- 
δέ τι ζ΄ ΑἹ. --- δὲ τιν᾽ τΤ0}1, (οἴαπι ὅ9Πο]. ΤΥ6]. ἴπ εἼ {{| 45 τὸ λοιπὸν 
[ΒΒ]0 Βο." [ε΄] οαπὶ ὅ9 ΠΟ]. ἴῃ ε΄ --- τολοιπὸν α' β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βῦ.32Ἐ Ι 46 

εὐτείχεα Ὀδ΄ ζ΄ ΑΙ. --- εὐτυχέα ε΄ (ουτη ὅ6Π0], ε΄ Βο. -- εὐτειχέα [τ6]]. 3] 
ΟΡ." {{|41 ϑεμίσκοπον [ΒΒ]Π[α΄ε'ζρ' δ΄ ΑΙ. Βο Ἐ Ηὔ. --- -ϑεμισκόπον Τ,Ο. 
Β5.2 85.ν.23. {|| πολυϑύτης Ὁ [{ οχίγ. ρῥίοπθ ἀϊδύ. Β Ορ." --- οοτηπιδία 
αἵδ εἶζ΄ ο. --- ποη ἀἶδέ. Β. ΑΙ. Ηγ. Β6.» {{|Ώ448 ροβὲ (ποπ δπίβ) ἐς δίκαν 
ἸπέουΡαηρπηΐ οοτηπηαία Β εἶδ' Βο. --- ἰδϊάοπι ρίεπο ἢ Ηπι.. Βῦ.Ἐ -- ἅδηΐθ 

(μοη Ροβ) ἐς δίκαν ἱπίογραπχούαης Β6, ΗΥ.2Ἐ --- πραΐῖτο Ιοοο Β,},Βα'β' δ' ζ΄ 
ΑἹ. Ορ.Ἐ (οατα ὅ6ῃ, ΚΝ ει.). Ορθπηα Ἰρίταν δαοίογιθαβ τηββογατα (θοῦ ΑὙἰβίαυ 1) 

ΟΘρουΐηὶ ἱπύογραΠοῦοπὶ Βα βου δ; ποη Ηδγπίδπαθ πος Ηρθιτηδηπίαηδο. [| 49 
ψεῦδος ζ΄ μάντις ΒΕΒὶ οι ρα Βα -- μάρτυς Β: ΒΕ)" δ δ' εζ' 

ΑἹ. Βο.Ἐ Μοῦ, Ρ, ἢ. 6. -- Ὠϊ. Νβορίοϊθσησμη, Ηἰ, Αδρίηδμη, δ. ΔΡο ποτα 

ἰοβύθμη 6888 δχίβϑιϊιτηαί, Βθοῦα8 ΤΥ]. ῬΙηδδγατη ἰπ06 Ποῦ, [| ἔργμασιν ΒΒ 

-- ἔργμασιν Ὁ τοοο. ΑΙ. ο.Ἐ [{: 50 αἰγινά τε ὧν (819) δ΄ [|| ἐκ προγόνων 
Βο; (νἱὔπτη ορθγαγατα) --- ἔκγονων Β.Β.). τοοο. ΑἹ. Βο. ἢ (οαπι 868.) [} 

τοδ᾽ Β [] 5] λέγων ΗΞβ, --- λόγων ΟΥΩΠ65 ΒΟΙΙΡΟ οὖ ἱπηργϑββὶ 
ΔΙοτηπιςεπ, Ρὶπάδγ. 29 



454 ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Ζ΄. 

Μ Α Ἁ 3 -“» οἰκοϑεν᾽ ἀλλὼ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα πέργῳ" 
᾿ ΕΝ 

κόρον δ᾽ ἔχει 
᾿ , ᾿ ᾿ Ν Ἅ., 3. 9 , 

καὶ μέλι καὶ τὰ τερπν᾽ ἀἄνϑε᾽ ᾿Αφροδίσια. 
» δ᾽ «“ , Ἁ ͵ 

φυὰα ἐκώστος διαφέρομεν βιοτὰν λώχιντες, ὃο 
ε κι ᾿ " »-»ο᾿- ,ὔ ’ 55 ὃ μὲν τὰ, τὰ δ᾽ ἄλλοι" τυχεῖν δ᾽ ἕν᾽ ἀδύνατον 

7 ο ͵ » 

εὐδαιμονίαν ἅπασαν ἀνελόμενον" οὐκ ἔχω 
3 -“" 7 “ “ὦν 4“ 

εἰπεῖν, τινι τοῦτο Μοιρὰ τέλος ἐμπεδὸον 
" 7 Α 3 ͵ " 

ὠρεξε. Θεαρίων, τιν δ᾽ ἐοικότα καιρὸν ολίβου ὃς 

7 ἴ » 3 

δίδωσι, τόλμαν τε καλῶν ἀρομένῳ Επ. γ΄. 
7 7 -“ ὅο σύνεσιν οὐκ ἀποβλάπτει φρενῶν. 
-». ν Α , Ι 

ξεῖνος εἰμ!" σχοτεινὸν ἀπέχων ψόγον, 90 
“ Φ' φ. ,Ἃ Λ ΕἸ Ἵ 3. Ψ ὕδατος ὧτε ῥοὰς φίλον ἐς ἀνδρ᾽ ἄγων 

583 τερπϑάνθεα ἀφρ. Β --- τερπν᾽ ἀνϑε᾽ ἀφρ. Βε΄ --- τέρπν᾽ ἀνϑε᾽ 
ἀφρ. Ὠδ΄ [τ6}1.] ΑΙ]. Βο.» [{|δ4 δέκαστος Ὁ --- δ᾽ ἕκχκ. τε}. 55 τὸ. τὸ 

δ᾽ Β: - τὰ. (τὰ,) τὰ δ᾽ (ταδ᾿) ΒΊΒΌ εἰς. ᾿ δ᾽ ἕν Βο.Ἐ --- δ᾽ ἔν ε' -- 

δ᾽ ἕν᾽ Β -- δ᾽ ἕν᾽ ΒΡΙ[αζ΄ Σ᾿ δ΄ ϑε:.Ἐ,-- δ᾽ ἄνα ΑΙ. Π 50 οὐδ᾽ ἔχω 8πι. 
- οὐκ ἔχω ΒΒΡαΊΣ' Ὁ]Σ' ε'ζ' ΑΙ, Βο.Σ Βῦ." [1 51 μοίρα ΒΒ Βο. --- μοίρᾳ 
Με. --- μοῖρα [τεος.] ΑΙ. ΟΡ. Βτ. 8ι. Βα. --- Μοῖρα ὅπι., Οχ.Ἐ [| 58 δηΐβ 
(που Ροβῦ) ϑεαρίων ἰπίογραηρ. ρίθηθ ΒΒ Βο. --- δῃίθ ὃ, ρίθπθ, ρΡοβὶ 9. 

οομηηδίο Ορ. Βι. ϑι.Σ --- ροβῦ (ποθ δῃ[6) 9. Ὁ Μυ, (ρϑυρθιᾶπι ἱππρθἢ8 

τίνι μοίρᾳ τοῦτο τέλος ὠρεξε Θεαρίων) --- αἰτίπαπο Ραμα αἰ δ΄ εἶζ΄ ΑΙ. “[[ τίν δ᾽ 
Β ΒΡ. τεος. ΑἹ. Βο: Βι: Μυ. ---- τὶν δ᾽ Ορ. 8.5 {{πὄλβον Β(ε΄ κ99) --- ὅλ- 
βου ΒΡΙα΄ζ' ἸΣ᾿ Σ΄ β΄ ΑἸ]. Βο.» [{ 59 ἀραμένῳ(ω) Β.ΒΠ.α᾽δ ε'ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ Οχ.ἢ 
- ἀράμενον 81ι.Ἐ --- ἀρομένῳ Ηπι.3 Βὺ," --- ἐραμένῳ (Βς.32) Βα. [{ ἀπίο 
ἀραμ. Ῥίθῃθ ἱπίοσραπραης Β Βο. ΟΡ. --- ποῦ ἰηΐ, τοὶ, 60 σύνεσιν 

Ηπι. Βὺῦ." --- σύνεσις 5Βοιῖρι ΑἹ. Ηο.» (δος. γ}.) || ἀποβλάπτει ΒΒ α΄ β΄ 
δ΄ δ΄ εἰς ΑἹ. 8πι.Ἐ Ηπι. Βῦ.Ἑ -- ἀποβλέπει Βο.Ἔ Ὅχ. (ἴπὰ πὰ ]1Ὸ ἸΏΒ. αποᾶ 

βοῖδπι) -- αἱ. δ΄ ἡ γὰρ ἐπὶ καχῷ τόλμα βλάπτει. [[ 6] εἰμι σκοτεινὸν Β.Β 
Ὁ. α᾽δ' δ΄ κο: Βε: Μκυ. 8ι. Βα, -- εἰμὲ, σκοτεινὸν εἶζ΄ --- ἰά, 5'πθ ἀϊδὲ, ΑἹ. 
- εἰμι, σκοτεινὸν Ον. ὅπι. Οχ.Ἐ --- εἰμι᾽ κοτεινὸν Βῦ.1 --α εἰμι" σκοτεινὸν 

Βύ.3Ὲ ΚΥ. ΒΑ.3 “-- εἶμῳ κελαινὸν (γ6] ἐρεβεννὸν) (Βᾳ.3) --- εἰμ᾽ " ἀπέχων 

(σκοτεϊνὸν) Ηἰ. - εἰμι" χρυφαῖον ΒΔ.1 [|| ψόγον ὕδατος. ᾧτε ΒΒ -- ἰΑ. 

(Ξε ὦτε) Βο. --- ψόγον ὕδατος ᾧτε ΑΙ. ΡΥν. --. ψόγον ὕδατος ὦτε ἢ - 

ψόγον. ὕδατος ὧὦτε εἶζ΄ Ηγ.32 Ὁ --- ἰἅ, (Ξε ὧτε) Ορ." (Βε. ὧτε 3) --- ἴἅ. (βοᾷ 

ὥστε) Β6. --- ψόγον, ὕδατος ὦτε Βὺ," -- ψόγον, ὕδατος τε α΄ δ΄ -- ἰὰ. (868 
τ Π » ᾽ » " ͵ »" σ »“» Ἰὰς : 

ῳ, τε) δ᾽ οὔπὶ ρ]. ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ τῶν λόγον πηγῆς Οἵ ὡςπερ δωριχῶς, ἢ ὠτινι, ) Ξ ης ἐμ ) ἡγὴ ρ ; 
᾿ » ἮΝ ΄ Ι ς » 

φέρω τοῦτο δηλονοτι. {θ2 ὡς Ὦ -- ἐς τ6}}, 



ΝΕΜΙΕΑ Υ|. ἽΝΑ 

5 δῇ 3 πὶ »“μ Α 

κλέος ἐτήτυμον αἰνέσω" ποτίφορος δ᾽ ἀγαθοῖσι μισϑὸς 
οὗτος. 

3 Ἂν " " λ 3 7 , ἈΠ ΟΝ ᾿ ἐὼν δ᾽ ἐγγὺς ᾿Αχαιὸς οὐ μέμψεταί μ᾽ ἀνὴρ Στρ. δ΄. 
3 ςε ς ΕῚ 3 μ᾿ 6ς ᾿Ιονίως ὑπὲρ ἁλὸς οἰκέων" καὶ ξενίᾳ πέποιϑ᾽ " ἐν τε δα- 

͵ 
μῦταις 95 

“ὕ ὔ ,ὔ Φ ε , 

ὄμιμωτι δέρκομαι λώμπρον, οὖχ, ὕπερβλεπων, 
45 4 ὙΠ ἢ ε “ἷ{ 

βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαις, ὃ δὲ λοιπὸς εὐφρων 
« Ἃ ὃ. "ὦ 

ποτὶ “ιρόνος ἕρποι. μαϑϑὼν δέ τις ἂν ἐρεῖ, τοο 
5 “ ΙΓ “ὔ Ε 

εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαι ψψάγιον δῶρον ἐννέπων. 
Γ ΝΣ “ ! - μ 

709 Εὐξενίδω πάτρωϑε Σωγενες, ἀπομνύω 

θ3 ἑτήτ. Β ΑΙ. [{| ποτίφρος Ὁ [| θ4 ψεύσεταί με Βο; Βτ; (ορογαγατ 
νἱατ) --- μέμψεταί μ᾽ Β.ΒΏ. τοοο. ΑΙ. Βο.Ἐ (οαα ὅθ, οῦ. οὖ Τιΐο].) 
||: 65 οἰκέων] 6]. συνίζησις ΤΊο]. [| καὶ προξενία(ᾳ) ΒΒ τοοο. ΑΙ. Βο.Ἐ 
- προξενίᾳ (οτῃ. καὶ) Ηπι. Βὺ.Ἐ --- βουῖρϑὶ καὶ ξενίᾳ, οοἸ]αίο Ὁ. ΙΧ, 88 οὐ 

ῬΡ, Χ, 64; αυδιηαυαᾶμη ὅ0ῃ. 46 προξενίᾳ Ἰοαυϊαν [|| πέποιϑ᾽ ἔν τε ΒΒ ΑΙ. 
- πέποιϑέ τε Ὁ --- πέποιϑ᾽. ἔν τε τορος. Εο." [066 ὄμμασι δ΄ δ δεζ΄ ΑΙ. 

- ὄμματι ΒΞΒΌ). Βο:Ἐ --- 46 α'β' πη. 1. [|| ὑπερβλέπων 5ογῖρϑῖὶ ὁχ 868. 
ει. -- ὑπερβάλλων ΒΒ «' δ᾽ δ΄εζ' ΑἹ. Εο.Ἐ Βά. Οχ. (οαπὶ ρ]. Τιῖο]. ὑπερ- 
ἔχων δυνάμενος) --- ὑπερβαλὼν (1π ΠᾺΠ]ΠΟ βοτὶρίο αὐ νἱἀοτατ) ὅα. Ρψ. Β6.Ἐ 

|| 61 βία Ῥ, --- βίαια Ὁ οὐ τ0}}. {|| πάντα ἐκ ΒΒ --- πάντ᾽ ἐκ τϑοο. ΑἹ. 
Βο." [{Οἐρύσαις οπηπθ8 δὲ βουρη οὐ ἱπηρτοϑοὶ [θ8 ποτι, Β(Β --- ποτὶ, 
Βο. --- ποτὶ 1). τορος, ΑἹ, Ορ." [{ ἕρποι ΒΒ}. τϑος. ΑἹ. Βο.Ἐ (ουα 86}. 
ἴη Β)) «-- ἕρπει Ηο.5.5. γίοβο [[| δέ τις ἀν ἐρεῖ Β.ΙΒῸ Κο. --- 14, (ϑ6ἃ 

ἐροῖ) α΄ δ΄ δ᾽ δ΄ σιμὰ 9]. εἴποι ἀν --- ἰἅ. (564 ἔροι) ε΄ζ΄ ΑΙ. --- δέ τις ἐρέει (ΒΌ.1) 
--- (Βα. δ᾽ ἀν ἐρέεε τϑοιίαβ βουνοὶ ἀ1ο10) --τ θ0 80]. γι. εἴποι ἀν {|| 69 παρ 

ΒΒ -- πὰρ τοος. ΑΙ. Βο." {{ ψάγιον ΒΒ} (τά6 Ηδβγοῖι., 8. ν. ἀπο πὶ 
Ιαυάαΐ Βρ.3) --- ψέγιον Ὁ γα’ δ ε΄ζ ΑἸ]. Βο." Ηπι.4 -- ψέγοιον δ΄ --- ψό- 
γιον ὅτ, ΒΟ." -- ψελλὸν ΑἩ. -- ἴπ α΄ ἔογτίαθβθ ε ροβὲ Ψ δουγθοίομθ οὐΐαμη; 

ἴῃ Τὴ διμθίσαμθπι οδῦ αὐτιὰ ἄγ ἂπ ἐγ γοϊμοτῖῦ, [0ὄναρον (516) ΑΙ. [{ ἐννέπων 
ΟΠΊΏ68 [| 70 εὐξενίδα πάτραϑε σώγενες. ἀπομνύω Β.Βἢ).α᾽ δ΄ δ᾿ ζ΄ ΑἹ. Βο: 

δ (ἃ Τῆο]. 80. Ἐ σοτητηαῖθ ἱπίθυραποίαπι) --- ἰά, 80ὰ σώγενες ἀπομνύω, 

ΟΡ." Βά. -- Βρ.3. 6 ὅ60Π01. νϑυθὶβ ὑπομνύω τῇ εὐξενίδα πατρᾳ οοηπίθοῖν ϑςΠο- 
᾿ἰαβίαμη Ἰορῖββθ ὑπομνύω, 56ἃ ἰθὶ ἢ ἀπομνύω ρταδδῖαί. --- Ἐνξεινίδι Σωγένους 

πάτρᾳ ἀπομνύω Ηι. --- τὶν δ᾽ Ἐξενιδὰν πάτρᾳ τε τόδ᾽ ἀπομνύω δ, -- 

βομο α. ὑπθηΐαν γοραίίναμι σώγενες; Θαἀοπιημθ εὐξενίδα, ἀπο ραγίπι ΡγῸ 
ϑθηθῦνο νἱάθηζαῦ ΠαΡυΪβ86, ρϑγιπι ἰογίαββο εὐξενιδὰν Βουθοπτιπὰ 6588. ΘΘἢ- 
βπογιηῦ. Ὑοοδίνιβ Αθο]ΐοιβ 608 [8 [01 1|. Νὰ πάτρᾳ αὐΐάειη ἃ ϑ9 ΠΟ] Ἀ8{15 

Ἰθούπτη 6858 σοῃβίαί, πᾶπι ἐουίαββ8. 111 βι πρτ!αγομ Τουτηδτι πάτραϑε ἴτα ἰηξου- 

ΡΥοδαΠ βαηῦ γαϊρανὶ πάτρᾳ. [10 --- δ ΒΘ. γουθα ἴηᾶθ ἃ ἀπομνύω πϑηι8 δᾷ 
ὃς 

νὴ: Ἢ 
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Α , ᾿ Ν 9 Φ' , ΕΝ 

μὴ τέρμα προβὰς ἀχονδ᾽ ὧτε χαλκοπάραον Ὀρσαι τος 

ϑυοὰν γλῶσσαν, ὃς ἐξέπεμψεν παλαισμώτων 'Αντ. δ΄. 
αὐχένα καὶ σϑένος ἀδίαντον, αἴϑωνι πρὶν χξλίῳ γυῖον 

ἐμπεσεῖν. 
3 μ [χὰ ᾿ ᾿ , , 

εἰ πονος ἥν, Τὸ τερῆνον πλεον πεδέρχεται. 
2 » 7ὔ 7 Μ 7 

75 ἕὰα με᾿ νιχωντι Ὑε “χάριν, εἰ τι πέραν ἀερϑ εὶς 110 
’ ἐ 

ἀνέχρωγον, οὐ τραχὺς εἶμι καταϑέμεν. 
Ὑ ͵ ͵7 “ ΚΟ, 

εἰρειν στεφάνους ἐλαφρὸν" ἀναβαλεο" Μοῖσα τοι 
» ἀρ... " ᾿ ͵ “" 

κολλᾷ «χρῦσον, εν τε λευχὸν ἔλεφαν ἁμᾶ, 115 

γλῶσσαν εὐ γοῖῦᾶ ἱπᾶθ δὺ εἰ πόνος ὑβᾷιθ δὰ πεδέρχεται τιξ ΞΘουβαπὶ ἰηΐο- 
ἰδοΐα ἀἰβί πη χῖῦ. 

11 ὡς εἴτε ΒΒ --- ὥσειϊτε Ὁ --- ὥσίτε (ὥςτε) α'δ΄ δ΄εζ΄ ΑΙ. Βο." -- 
ὧτε Βῦ.» [| 12 ἐξέπεμψας ΒΒ Βο:ἘῬν.. ΒΑ. -- ἐξέπεμψε Ὁ.α΄.β΄ δ΄ δ΄ δ΄ .εζ' 

ΑΙ. Ηα. (οὰπὶ οἱ. Τυῖο]. ἐξέβαλεν οὐ οαπὰ ὅθ. ει.) --- ἐξέπεμψεν Βὺ.ὃ --- 

Εδδια νοίθγα πὶ ΠΟΏΠΠ]1058 ἐξέπεμψας Ἰορῖδβα ρρατθῖ 6 ὅ9 0). εὖ. δχίγομηο, 

ὉὉΪ πρὶν ἅλ. γ. ἐμπ. Ἔχροπὶία, πρὶν παλαῖσαί σε. [| 13 ἀμίαντον ΗΘΚ, --- 
ἀδίαντον οπλπα685 τοὶ], οππὰ 5080]. ἄνευ ἱδρῶτος; ΗΔ. ᾿πέθστατῃ οΧρ ϊοαῖ, οο]- 
Ἰαΐο 1. 1Υ7, 51. [1] πρὶν Β.ΒΌ. Ἐο:Ἐ (ουπα βοῃ. ει.) --- πρὸς α'β΄ δ δ᾽ δ΄ εζ' 

ΑἹ. (οαπὰ 6]. Τιο]. ἐν) [! ἀελίῳ Βουῖρβὶ --- ἁλίω ΒΒ --- ἁλίω(ῳ) Πα’β΄ δ΄ δ' 
εἰζ΄ ΑΙ. Βο." --- ἀλίῳ Ὁ, [| 15 ἔα με 5'π8 ἀΐξι. Β.Βἢ.α΄ δ΄ εζ΄ ΑΙ. Βο:Ἔ 

Βά. Ην. -- ἔα μὲ 8ῖ, --- ἔα με, 8πι. ΒΕ. --- ἔα μὲ, Οχ. --- ἔα με. Ηπι. 
Βῦ.1 --- ἔα μὲ᾿ Βῦ.2 [Πγε, α'δ΄εἶζ' --- γε ΒΙΒῊ ΑΙ. κο: ἘΞ ΠΠ χάριν εβἰπθ 
ἄϊδι. ΒΒ α΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 8πι. Οχ." --- χάριν, Με. ὅι, Βά. Ημπι. Βῦ." ΗΙ, 
|[- τι, περ ἄν ΒΒ α΄ δ΄ ε'ζ’ ΑΙ. Βο." --α τι πὲρ ἀν Με. ὅε. --- τί περ ἂν γ᾽ 
81. (Βά. τὴ) --- τέ περ ἂν Οχ, Ηγ. --- τι πέραν πι. Βῦ.Ἐ [0 νοῦθὰ εἴ 

τι ἀϑαι δα καταϑέμεν πηοῖβ ἱποαβῖς Ορ. Βτ. [{ 708 ἀνέκραγον. Β. Ἐο. 8ιε.3 
ϑὅ1:).Ἐ --- ἀνέχραγον Β ΑΙ. --- ἀνέκραγον, εἶζ΄ Ορ. Βγ. ΗΠ. Βῦ," --- ἀνέκρα- 
γον" Μτ. 81.134 Ῥϑὲ, --- ἀνέκραγον, οὐ τραχὺς εἶμι, α΄ ἀπδπὶ ΤΥ ΟΠ ἰηΐου- 
Ραποιοηθπι βαβοθρὶς Ην. ἀνέκραγον (οὐ τραχὺς εἰμι) Βουίθθῃβ [0 οὐ γὰρ τρ. 
Β,, ο; 6χ ὅϑ. 80]. ἈΒῚ ΡῈ. γὰρ ΘΧροΠϊθαῦ πΟχιβ --- οὐ τρ. ΟἸηη65 το]. [ 
11 στεφάνους ἐλαφρὸν ἀναβάλλεο μοῖσά τοι εἶπα αἰδέ. Β.Β}). ΑΙ. Βο. -- 
στεφάνους ἐλαφρόν. ἀναβάλεο. μοῖσα τοι α᾽δ᾿ εἶζ΄ (Τιῖ61.) --- στεφάνους. 
ἐλαφρὸν ἀναβάλλεο. μοῖσά τοι Ο». Βτ. --- στεφάνους ἐλαφρὸν ἀναβάλλεο. 

Νοῖσά τοι Μτ. 8ι. --- στεφάνους ἐλαφρὸν, ἀναβάλεο. Μοῖσά τοι ὅιη. --- 

στεφάνους ἐλαφρὸν, ἀναβάλλεο. Μοῖσα τοι Βα. --- στεφάνους, ἐλαφρόν. ἀνα- 

βάλλεο. Νοῖσά τοι Ῥν. Ηγ." --- στεφάνους ἐλαφρόν" ἀναβάλεο᾽ Μοῖσά τοι 

Βὺ. ἀο βοηϊτοπίϊα ΤΥ ηἰ --- στεφάνους, ἐλαφρὸν ἀναβάλεο, Μοῖσα, καὶ (κολ- 

λᾶν) Ηΐι. Κα. (κόλλα, ποὴ πιδ]ο)ὺ ἢ 18 χαλκὸν ἐλέφαν ϑαμᾶ Ηο. νἱἕοβο. --- 
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καὶ λείριον ἄνϑεμον ποντίας ὑφελοῖσ᾽ ἐέρσας. 
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80 Διὸς δὲ μεμναμένος ἀμφὶ Νεμέα Ἔασ, ὃ. 
ς εν ω δό 

πολυφατον ὥροον ὑμνων ὁονει 
ε “᾿ “" »" ,ὔ 

ἡσυχᾶ. βασιλῆω δὲ ϑεῶν πρέπει 120 
, ἍᾺ ,ὔ ε 

δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἁμέρᾳ 
5 ᾿ Ν 3 ͵ ἘΝῚ Ἢ μ » 

ὁπί' λέγοντι γὰρ Αἰακὸν νιν ὑπὸ μωτροδόκοις γοναῖς 
φυτεῦσαι, 

ΦΑΝ δ᾿ 32 Ι ἐ ,ὔ 85. ἐμᾷ μὲν πολίαρχιον εὐωνύμῳ πώτρᾳ, Σ Τρ. Ε.2. 125 

λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἁμᾶ ΒΌ τοοο. ΑἹ. ΟΡ. Βα ὅγη, ἢ -- χαλκὸν, ἐλέφανθ᾽ 
ἁμὰ ΒΥ. ΜΥ. ὅ:, (ϑῖπε αἶδύ. Βγ.) --- Τὸ Β δὰ τηδτρ. Μι, 181] ποίανὶ, βοᾶ 

Υἱχ οὐθᾶο ἴῃ Β 6588 χαλκὸν. Ηο. τηυϊία ἢ. 1. νὰ παροὺ 5101 ρτόρυῖα --- 

Βυ τν 6. 
19 λύριον Βο. ΒΓ. ΜΥ, --- λεέριον Β.ΒῸ τορος. ΑἹ, Βο; Ορ. 85:. |} 

ἑξέρσ. ΤᾺ --- ἐέρσ. Ομλῃ 68. ΤῈ]. (εε Ὁ) [ 80 μεμνᾶμένος Β -- μεμναμένος 
γ6 11, [| 8] πολύφατον ὕμνων ϑρόον δ, ΒΒ Βο." Οχ. ΗΥ. --- ἰἅ. 568 ὕμνον 

Ὁ -- πολυφάτων ὕμνων ϑρόον δ. «β΄ δ 5 δε 'ζ᾽ ΑἹ. (Ρν.) Βδ6. --- πολυφάτων 
ϑρόον ὕμνων δ. ὅ1η. --- πολύφατον γ᾽ ὕμνων ϑρόον ὃ. ΡΥ. --- πολυφάτων 

δόνει ὕμνων ϑρόον ΜΙ. --- πολύφατον ϑρόον ὕμνων ὃ. Ηπι. Βῦ.Ἐ --- πολύφα- 

τον ὑπθηίαῦ ϑοθο α Ὑ οὐδ. απο οπηὶ ΜΙ. ἘΥΔΠΒΡΟΒ ΠΟ ΠΘ οοπίπηρα8. Ι 82 
ἡσυχῇ ΒΒΡαβ' δε ε΄ζ᾽ ΑἹ. Βο. --- ἡσυχῇ Βα," -- ἀσυχῇ Ηγ.3Ἐ -- ἀσυχὰ 
Ηπι. Βύ." [0 ϑεὸν Π, ουπὶ 5680]. τὸν δὲ τὸν ϑεὸν βασιλῆα δία, --- ϑεῶν 

7611. [|-Ὄ 83 γάπεδον Ηπι.2 Βῦ.: ΑΗ. 85..1328. --- δάπεδον ΒΒΡαβ Σε ἔν ἊἹ 
Εο. Ημ.8ὃ Βὺ.2 Βρ. Ηἰ. --- Ηπη. ἰρ88 586. 80 οἱὙΟΥΘ 8510 ΥθγοοδΥΪ, ΠΔΙῚ 

οοΥΙΡ θαγ ῥυΐτηα Παΐαβ γοΥβιι8 5014 08. [|ἠςἀν᾿ ΗΥ. --- ἂν τΕ]]. --- ρο]. Το]. 
ἀνὰ [|ϑϑευμερὰ ΒΡ Βα' δ΄ δ΄ δ΄ εἶζ' ΑΙ. Βο." --- ϑεμερὰ Ὁ --- ϑαμερὰ ἔογίαβ5θ 
Β -- ϑευμερᾷ β΄ (δ' ϑα' 3) Μτ. ὅι. Οχ. Ηγ.2Ἐ (απ α' οὕ 6], ἡσύχῳ καὶ 

εὐπρεπεῖ) -- εὐθϑρόᾳ ὅτ, --- ἡμέρᾳ Βά. --- ϑευμόρᾳ Ρᾳ. (Ηγ.1) Β6. -- 

ἁμέρᾳ Ηπι. Βό." --- (γαρύεν) ἐφιμέρᾳ (νεῖ ρῳ) (Βρ.2) --- ϑευμόρια (γαρύεν) 

(Βᾳ.3). Οὐία οοηῃξαβίο ὁχ ΑΜΈΕΡΑΙ αποᾶ οὕτὰ 'ἰΏ ἨΛΜΕΡΑΙ οοβϑίββοί, 

ἀοῖπᾶο ἴθ ΘΑΜ ἀοηπΐααα ἴῃ ΘΕΥΜ. τηυίαύατα οϑύ.  ββϑιρίατη τ, ἰη Β τϑ- 
Ποίατα, [| 84 μιν ΒΒ τορος. ΑἹ. πο. --- νιν Βδ. ϑαρμουΐδθ οδαβᾶ --- 
ἴῃ Β ομαγία ἰδοούα δῦ αὖ ᾿ηθοῦ μ' οὖ ν ΥἱἹΧ ἀἰβοθύῃδβ; γἹ᾽αθίαῦ ἰδιηθη 6886 μ. 

"Π ματροδόκοιστ Β --- ματροδόκοισι Β. Βο. --- ματροδόκοις [α΄ ε'ζ Σ΄ ΑἹ. 
Ορ.Ἐ 85 ἐξ Ηπι. Βῦ.Ἐ Βα. -- τεῷ Ρυ. -- ὑμᾷ (Βγ0 Βε. -- ἐμᾷ(ἃ) 
ΒΒ α’ δ΄ δ΄ εζ' ΑἹ. Βο.Ἐ Ηἴ. (οαπα Ξοἢ. οὐ ΤῊο].) |} πολίαρχον ΒΒ)». τϑος. 
ΑἸ, Ορ. ὅδ. (θὰ ὅ0ῃ. Υ᾽ οἰ,) --- πολήαρχον Πκς --- πολύαρχον Β Βο. 

Βι. Μυ. 8ι. 



358 ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Ζ΄. 

ε “ , ᾿ -Ξ ᾿ » ἣ 
Ηρακλεες, σέο δὲ προπρεωνὼ μὲν ξεῖνον ἀδελφεὸν -: 

- ΕῚ Ἀ ͵ 

εἰ δὲ γεύεται 
ἂν ὃ κ δ μ - φἠ , »"Ὁ ἘΞ 

ἄνορος ὥνηρ τι, φαιμὲν χε Ὑειτον εἐμμεναι 
’ “ γε. 7 ’ , 

νοῳ φιλήσαντ᾽ ἄτενεὶ γείτονι χάρμω πάντων 130 
2 μ 5 3 ΒΝ ᾿ " ᾿Κ 
ἐπάξιον" εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ ϑεὸος ἀνέχρι, 
» ,7ὔ 5 » 7 7 ὰ ΕἸ ΄ 5 " 

90 ἐν τίν κ᾿ ἔϑελοι, Γίγαντας ὃς ἐδάμασας, εὐτυχῶς 
΄, ᾿ , ᾿ 3 , ναίειν πατρὶ Σωγενης ὦταλον ἀμφέπων 

Α ἡ  ".. , ͵ 

ϑυμὸν προγόνων ἔὔκτήμονωα ξαϑέαν ὠγυιάν᾽ 135 

3 ν - υ Θὴπ  " “Ἐ ͵ “» 3 ͵ 
ἔπει τετραοροισιν ὩΣ ἁρμάτων ζυγοῖς Αντ. ε΄. 
5 ,ὔ ! 3) »͵ , ΕᾺῚ ͵ ἐν τεμένεσσι δομον ἔχει τεοῖς, ἀμφοτέρας ἰὼν χριρος. 

ΓῚ , 
ὦ μάκαρ, 

80 δεύεται Β:Β,5Β- ο; ΒΥ; οὑπὶ ὅ6Π0]. δ οῖ. (ΠΙάγ πιο 3) οἱ Τυῖο]- 

πἷδηο, 486 ἐπιδέεται οἱ δεῖται ἱπ ῬΑΥΤΑΡΉταβὶ παθθηὶ --τ γεύεται Β5Β,: Β ες 

Π). τορος. ΑἹ. ἢο. Ὁ οὰπὶ ΑΥὐϊβίασομο οὖ ποβίχζογατη ΟΠ] οσπὶ αἰαβοθαδβέα 

οὐτηααα οἱ, Το], ἅπτεται κατὰ φιλέαν, ἤγουν ἀπολαύει. [[ 81 ἀνὴρ. τί ΒΒ 

Ὁ ΑΙ. (Β οπι. ἀϊβε.) --- ἀνὴρ, τί α΄ δ΄ ε᾽ζ'΄ Βο.Ἐ --- Ἰάοπι νοϊαπὶ ϑομ Ια Νοη - 
Αὐἰβίδγο!ιθα --- ἀνήρ τι, Αὐἰβίδτομβ πὶ, Βῦ. [| γείτων Βο. --- γείτον᾽ 
τῸ]], [1 ἔμμεν ΒΒ. Βο." --- ἔμμεναι α΄ δ΄ εἶζ' ΑἹ, δ. [|{Ὸ 88 φιλήσαντ᾽ 
ἀτενεῖ ΒΒ --- φιμίσαντ᾽ ἀτενεῖ Ὁ --- φιλήσαντά γ᾽ ἀτενεῖ α' δ᾿ ε'ζ΄ ΑΙ. Βο." 
- φιλήσαντ᾽ ἀτενέϊ Ηπι. ὅν. Βα. --- φιλάσαντ᾽ ἀτενέϊ Βῦ. Ὠϊ. Ηξ. {|, γεέτονι. 

Β --, γείτονι, Ηο. --- γείτωνι ΑἹ, --- γείτονι Β Ηπι,. ΒΒ." οαπὶ Αὐἱβίαγοῆο --- 
. γείτονι (, γείτονι) α'δ᾿ εἶζ΄ (οὰπη β6Π0], ἀπὸ ααΐ ; γείτονι νοϊαῖς, αὐ ἢδθο 
γοῦδα γοβϑροπάογοηΐ αμπδοϑίίοηϊ τί φαῖμέν κε) --- γείτονι; Ορ. Βτ. δι. -- 

, γείτονι" Με. [|| 89 ἔστι, καὶ Ηε. --- αὐτὸν καὶ Με. --- αὖ τὸ καὶ Ὦ, -- 
αὐτὸς καὶ Βδς --- αὐτὸ καὶ τοῖ]]. {] ἀνέχοι εἰΔὸ ΤῊ, Βὺ.3 -- ἀνέχει 8 565 - 

ἂν ἔχη Ὁ, -- ἂν ἔχοι ΒΙΒΗα β΄ ὃ δ΄ ζ᾽ ΔΙ. Βο: Ἐ Ὁ]. -- ὑπέχοι ἢὰ. [| 90 

τί Ἠο. --- τίν το}}, [| κ᾿ ἐθέλοι ΒΒ α΄ β΄ δ΄ δ Σεζ' Βό. Ηπι.3Ἐ (απ 56Ἐ. 
γει.) --- γ᾽ ἐθέλει Ηπι.! --- κ᾿ ἐθέλει ΑἹ. Ηο.Ἐ (ΑἸάΐμαθ πιθπᾶο ρτορα- 
δαῖο) --- τ᾽ ἐθέλοι Ηι. {{ ἐδάμασας Β (σας νἱχ ροϊοβί 165]) --- ἐδάμασας Ὁ 

ΟΡ." Ηγ.» (α΄ δ΄ ἢ) --- ἐδάμασσας Ββ' δ΄ ε'ζ' ΑἹ. Βο. Οχ. [{ εὐτυχῶς (βἷπθ 
ἀϊ5ι.) ΒΒ ΑἹ. --- εὐτυχῶς, εἷδ᾽' δ εἶζ΄ Βο.Ἐ --α΄, εὐτυχὼς 8:1. (οὰπι Β6Ε. 
ει.) {|| 92. εὐχτ. ΒΒ. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. ---- ἐῦχτ. αἼ δ΄ εἶ 81. Ῥν. Ηγ. 
Βε." [|| ἀγυιαν ΒΒ --- - ἀγυιὰν αἹδΊε ζ΄ ΑΙ. Ηο. Ὁ || 98 ἔπει ε΄ --- ἐπεὶ 
[τ6}}.} ΑἹ. Βο." {{||ὼὧὥσϑ᾽ Β. Βι; Βα. --- ὥςϑ᾽ Β[}4] Εο; --- ὧὦϑ᾽ Ὁ Ηνγ.3Ὲ 
-- ᾧ 9᾽ α᾽δ΄ ΑΙ. (Εγ.2) --- ὦ. 5᾽ εἶζ' --- ὡϑ᾽ Κοὸ." {{94 - σι ΒΒΌ ΑΙ. 
Βο.Ἐ 8ι. Οχ. --- ἐσσι [το66.} Με, ὅ1. Ῥυ. Ηγ. Βο,Ἐ. {{|ΗΕχερὸς [ΒΒ α΄ δ΄ δ΄ 

εἰζ' ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. --- χειρὸς ἢ ὅπ. Ηγ. Βο6." 
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᾿ 3 5 , ω ἕ " 

95 τὶν δ᾽ ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε πειδϑέμεν 140 
“ -Ὁ 

κόραν τε γλαυκωπιδα" δύνασαι δὲ βροτοῖσιν ἀλκὰν 
-" “ “ ἃ , 

ἀμωχιανιᾶν δυσβώτων ϑαμὼ διδομεν. 
9 5 7] ε 

εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσϑενέω βίοτον ἄρμοσαις τ4ς 
ω “ ͵] ᾿ ,ὔ 

ἥβα λιπαρῷ τε γήραϊ διωπλέκοις 
ὴδ 7 ἂψ 5. δ δὲ ΤῸ “ “ἃ 

100 εὐδαίμον᾽ ἔοντα, παίδων δὲ παῖδες ἔχριεν αἰεὶ 

7 ᾽ -»Ὕ τ, Ψ 9 ΐ 

γέρως τόῦπερ νῦν καὶ ὠρειον ὀπιϑεν. Επ.ε. 
5. ἫΝ “ἤ ᾿ 7ὔ 

τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ ποτε φάσει κέαρ 150 

ἀτρόποισι Νεοπτόλεμον ἑλκύσαι 

ἔπεσι" ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράκι τ᾽ ἀμπολεῖν 
τος ἀπορίω τελέϑει, τέκνοισιν ἅτε μωψυλάκας, Διὸς Κό- 

ρινῶος. Ιδ5 

θ5 ραν ΒΒΠα β΄ δ΄ ε’ζ’ ΑΙ. Βο. -- Ἥρας ΒΕ}. Βὺ. --α ρ. ἡ. 6, {98 
γλαυκόπ. ε΄ [1] δύναται 1), Ηἰ. --- δύνασαι Ὁ [16}1.} Α]. Βο.Ἐ (οαπι ὅ56ἢ.13 

οἰϊατα ἴῃ Ὁ) [[| 97 ἀμαχανίαν α΄ δο(ζ' 0) -νιὰν α'Ῥο ζ' Ῥ« ε΄) [τ6]1.] ΑἸ]. Βο.Ἔ 
|| δυσβά (οπι. των) Ὁ [[ ϑαμὰ Ὦ --- ϑάμα Ηἰ, --- ϑαμὰ [16}1.] ΑἹ. Εο.Ἐ 
1 98 εἴ γάρ σφιν Β Βο; Βι; -- εἴ, γάρ σφιν Βο." --- εἰ γάρ σφιν ΒΌ. 
-- εἰ γάρ σφισιν ὅτι. --- εἰ γὰρ σφίσιν 80. Βα, --α εἰ γάρ σφισιν [τθ66.] 

ΑΙ. Με. Οχ." [|ἐμπεδασϑ. Ὁ [| ἁρμόσαις οπιπ65 οὖ ἃἸΐογα ραιαρῃγ, 50Π0]. 
γεῦ. --- ἁρμόσας γντῖον ρᾶτ. [9399 γήρᾳ Βα' δ΄ ΑΙ. Με. Οχ,Ἐ -- γήρα (βἰο) 

δ΄ φαμὶ 6]. ἤγουν τῷ γέροντι --- γήρα ΒΗ ε΄ ζ΄ Βο." -- γήραϊ δ. Ἦμπι. Βῦ.Ἐ 
|| διαπλέκοις [ΒΒ] ΠΓ[α΄ ε]δ΄ ΑἹ, Βο." --- διπλέκοις ζ΄ --- διαπλέκοι ΗἰΙ. --- 
Ταθηΐαν ϑο πο α διαπλέκοις. --- διαπλέχειν ρταθίογτι Βρ. αὐ ἁρμόσαις 510 ορίδ- 
ἄναβ. [| 100 εὐδαίμον᾽ ἐόντα ΒΒ Βο." --- εὐδαίμονα ἐόντα α΄ β΄ δ΄ δ΄ ε΄ ζ΄ ΑΙ. 

| αἰεὶ οἸπμ68 10] ὄπισϑεν ΒΒα' δ' δ΄ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." ὅ5ι. Βα. -- ὄπισϑε ἢὉ 

--- ὅπιϑεν Μι. ὅπι. ΡΝ. Β6. ΗγΥ 3Ἐ [| 103 ἑλκύσ᾽ ὅτι. --- ἑλκυσαι το}}. [] 
104 ἔπεσσι. Β --- ἔπεσσιν Β --- ἔπεσσι. α' δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο,Ἔ --- ἔπεσι Ὁ Ημπ,.2 
Βῦ.2Ὲ --- ἐπέεσι. Ηπ.: --- δὴ ἔπεσι. Βῦὅ.1 [| ταῦτα δὲ ΒΡ α΄ δΊ ε΄ ζ ΑΙ. 

Βο.Ἐ Οχ." μι, --- ταῦτα γε Β (ὁχ Β πιδ]6 ᾿πίθ]θοῖο) --- τοιαῦτα δὲ 51. 
-- ταὐτὰ δὲ (δα αὶ ἀρὰ 50.) Βὺ,Ἐ σατη ὅοΠ0]. νι. (1 Βομο]αβίαθ ϑαηΐ, 

οἴθᾶο, ,,» 8114] “ἡ 405 ὅπη. Ἰαᾶδ!) --- τὰ αὐτὰ δὲ Βα. [{ τετράκις τ᾽ ΒΒα΄ 

[1611 Α1. Βο. Βα." --- τετράκι τ΄ ὅ. πὶ, Βῦ. [| 105 τελέϑοι Ηι. -- 
τελέϑει τὙ6}1, (οατὰ ὅδ, 60.) [{΄.. τέχνοισιν, Β --- τέκνοισιν Β. ΑΙ. -- 
τέκνοισιν, α᾽εἶζ' Βο." (οαχα ὅοἢ. Υ᾽ οὐ.) ---, τέκνοισιν δι. ἀπάτη Βίορμδηὶ 
Ἰῃο ΡΠ ΟΠ ΟΠ πὶ ΟΡΕΪπι5. οὁοάθχ Β οοιηργοθαί, [| ἀτε Β μαψυλάκας Β.Β 

Π.α]β΄ δ΄ δ΄εἰζ ΑΙ. Βο:Ἐ Ῥυ. (Ηγ.) Β6. Βὺῦ," --- μαψιλάκας 6ο. 51. --- ρ]. 
Τιῖο], ὥσπερ δ μάτην φλυαρηϑείς. --- μαψυλάκαις ὅγυ. Βρ. οατὰ 1.0, ῬΑΙΔ]]. 
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Ρ. 218, ἴοτίαββε οὕτη 50 }ῃοὶ. νεῖ, ὥσπερ παρὰ (παισὶ ρτο παρὰ Ὠ) νηπίοις 
τοῖς τέχνοις, αἱ νοχ νηπίοις τεβροπᾶθραϊ ἑοχίυϊ μαψυλάκαις. ---- 5οΥΡῈ ποο δηΐο 
πος Ῥοβὲ μαψ. ἱπέογραπσαῃξ, 66 δηΐθ ἅτε, υἰβὶ φαοά δὶ φοιηπια δὲ ἴῃ ἜΝ 

Βο. Ορ. Μι. οἱ ραποίυπι ἰπ α΄ --- οοτημηα ροβὲ μαψ. ἱπγοχίξ ὅτ. [1 διοσκό. 
οινϑος Β.Ὸ εἰ δῖ ἱπίεν ϑομο α ἰπ ΒΙ]) βθπιθὶ ἴῃ 50}ο]. Βο. (ὁ διοσκόρινϑος) 
-- ἶ διὸσ διοσκόρινϑος Π, --- διὸς κόρινϑος Βα΄ β΄ Σ΄ δ΄ εἶχ ΑἹ. Εο:Ἐ (6ὲ βϑπιοὶ 
ἴῃ β.ἢ. Βο. τὴν διὸς κόρινϑον) 

ΘΆΌΒΟΥ. ὕμνου τέλος σωγένους αἰγινήτου. α' --- τέλος. ζ΄ -- οπι. ἴῃ 
ΤῸ}. ΠΝ. ὙΠ]. εὐ ὙΠ. ἱπάϊβεποία οοπίπησπηΐαῦ ἴθ Ὁ οἵ ἴῃ ἰδχίαπ οἱ ἴπ 

Β0ΒΟ]15, 
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ΔΕΙΝΙΔΙ ΑΤΡΊΝΉΤΗΙ 

ΣΤΑΔΊΙΕΙ. 

ΘΌΓΤΟΡΒ δ. 

Ὁ Ὡπ ’,ὔ Ι - τον 
Προ τ ἘΠ ΟΠ Ἐπ ΄ ὩΚ ἈΝ τος νὰ 

,ὔ ΞΟ οι ,ὕὔ ,ὔ ᾿ΨΙ 
-“ἐὠπ| --ὔδξο ΞΞΟ ὡλιξεν πιο ς᾽, ωΩὩι -Ξ 

’ ὥω ’ὔ “᾿ ῳ 
-ὼω-ἵ -., -- -- τὸο--- που πτ ωυ “-Ξ 

,ὔ ’ ,ὔ -Ξ: 
στ πὶ τ νὰ γ᾽ ὦ π΄ ἄν πὰ σ πρὶ συ σα ον 

5 ’, «αὐτο “᾿ ’ὔ ὩΣ ἩΓ " Ξς 
ΝΕ ΑΝ απ θὰ πα παρε γε πὦ ἀπ ὦ ὰἀσ σα ΟΕ 

9 Ι Ροά!:. 

7ὔ, ’ὔ ἕ ῳ 
-- “αἴ, .Ϊ. τσ τ ν πα τι ππσρ νου τον ἔίεσαι 

,ὔ ’ὔ ᾳ 
πα ἘΝ αὐ ἐν ἡδὺ Καὶ ΕΝ παν 

“ἢ ’ὔ -.«. ὅ ῳ 
ᾳ., τ τς όσα ἐνααν δὰ ἢ δ χα τσ ον αν ΘΒ ὑτὧὖ 

’ὔ ’, ῳ 
τα τς -- “αὐτο ο ς ποτ ο-- 

δ ’ὔ ,ὔ ,ὔ ῳ 
“απ πὶ ἀσν νοςν πὰ σ᾽ Ὁ σ᾽ πω Ἐπ᾿ παπ οἰ δ, “πὰνὉῳ 

’ὔ ,ὔ ,ὔ ’ὔ ἘΞ. Ὁ 
-ὸᾶυᾶυ-  -, Ἕ -τωυυ. - - ὦ, -- ων π᾿ ωυυω Κ --- 

’ὔ ,ὔ ’ ᾽ὔὕ ,ὔ 
τὰ τ το ὺ--- - ὦ --- -α ΄ΔὍ΄ῳ τ ὶ σπαΘὸΌ -Ξὸ πὶ -ὖ οι νυ--- 

Σ ΠΣ δ: 

Ὥρα πότνιω, κάρυξ ᾿Αφροδίτας Ἰ ἀμβροσιᾶν φιλοτώτων, 

Ιπ5617. Δεινέᾳ υἱῷ μέγα, σταδιεῖ, αἰ β' δ΄ εἶζ' ΑΙ. Ηο." --- οπιῖβδα ἴῃ 
ΒΒ (ϑομοὶ. ἱπ Β δεινέαν) --- Δείνιδι ὑ, ΜΙ. Αἰγινήτη. ὅ1ι.2 --- Δείνιδι ὑ. 
Μ. στ. ὅ:.1 Βά. --- Δεινίᾳ ὑ. Μ. Αἰγ. στ. Οχ.» -- 4, (56 Δείνιδι) Ηγ.] 

Βε. --- Δεώιδι Μέγα Αἰγ. στ. Ηγ.2Ἐ -- Δείνιδι Αἰγ. στ. Βὺ." 

Μοῖγ. ϑίγ. 1, Ἰμηθίου ἀδοίυ]οαβ [ογίαββθ οατὴ βΘα θη γοῦδα οορα- 

Ιατιάτι8 οϑύ, ργορίου υ8. 40, αἵσίσει. Νοπ οβ παῖ: Κυπρῳ. ἵσταμαι ν5. 18. 19. 
Ὁ Ὠϊαύι5. οὐ ἀδέϊνο οὖ ᾿πίουραποίίϊζοπα ἀοίρησϊίαν, Οἵ, δα Ο. ΧΙΠῚ, 94. 

Ι κάρυξ ΒΒ] τεος. ΑἹ. Βο:Ἐ -- καάρηξ δ΄ - κᾶρυξ Ὁ. ὅν. Ηἰ. [} 

-σιὰν [ΒΒ] Βο." --- σιῶν Ὁ -- σίων αἰ εἰζ' ΑΙ. 
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ὧτε παρϑενηΐοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα γλεφάροις, 
; ε , 3 

τὸν μὲν ἁμέροις ἀνάγκας “ιερσὶ βαστάζεις, ἕτερον ὃ 
ἑτέραις. 5 

ΕἸ ἃ Α “ ᾿ ,ὔ κ ᾿ Ψ 

ἀγαπατὰ δὲ καιροῦ μὴ πλαναϑέντα πρὸς ἔργον ἕκαστον 
“ ͵ ͵ ΕῚ -“ 

5. τῶν ἀρειονων ἐρωτων ἐπικρωτεῖν δύνασθαι. 
, 

᾿Αντ. ὦ. 
Φ' ᾿ Χ ϑι , 3 ͵ οἷοι καὶ Διὸς Αἰγίνας τε λέχτρον | ποιμένες ἀμφεπό- 

λησαν ΙΟ 
’ 5 3 ελ ᾳ- οδ 

Κυπρίας δώρων: ἐβλαστεν δ᾽ υἱὸς Οἰνώνας βασιλεὺς 
-“ Ε Ι ͵ 

χειρὶ καὶ βουλαῖς ἄριστος. πολλώ νιν πολλοὶ λιτά- 
νευον ἰδεῖν" 

λ ᾿ ΚΟ 3) ͵7 

ἀβοωτιὶ γὰρ ἥρωων ἄωτοι περιναιεταόντων 15 
δ 7 Λ 7 ἜΣ, 

10 ἥϑελον κείνου γε πειϑεσ) ἀναξίαις ἕκχοντες, 
3 ͵ὔ 
Επ.α. 

Ψ “" σι ’ ω κ 

οἱ τε χρανααῖς ἐν ᾿Αϑαναισιν ὥρμοζον στρατὸν 20 
ο ΓΑ 4 Ἦ, 
οἵ τ᾽ ἀνὰ Σπάρταν Πελοπηϊᾶδαι. 

2. παρϑενηΐοισι παίδων τ᾽ ἐφίζοισα Β -- παρϑενήϊΐ παρϑενηΐσι παΐδων 

τ᾽ ἐφίζοισα Β (βῖς οοντθοίαπ) --- παρϑενίοισι παίδων τέφέζοισα Ὦ --- παρ- 
ϑενίοισι παίδων τ᾽ ἐφίζοισα α' β΄ δ΄ δενεζ'΄ ΑἹ, Βο." -- ἰὰᾷ, (β6ά ἐφέζ.) εἰ ἃς 
- παρϑενίοισι καὶ παίδων ἐφίζοισα ὅτι. --- παρϑενηΐοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα 

Ηπι.Ἐ τϑοιββίπιθ (ςοηβττηδίπθμη ἃ Β) --ττ (οτηῖββο ἅτε) παρϑένων παρηΐσιν παί- 

δων τ᾽ ἐφίζοισα οομϊ. ΒΡ. [βλεφάροις ΒΒ κεαἰ δ΄ Σ΄ εἰς ΑἹ. Βο.Ἐ Βᾳ.2 -- 

γλεφάροις ([οτίαββς Ποὺ (Ηγ.) Βῦ,3Ἐ [|[ 3. ἁμάρας ἀνάγκας Ὁ --- ἁμέρας (νεῖ 

ἁμέρεις) ἀνάγκας Β4.} --- ἁμέροις ἀνάγκας ΒΒρεα’β' δὶ δ΄ ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βὰ. Βδ." 

-- ἁμείροις ἀναγκὰς ὅτι. --- ἁμέροις ᾿Ανάγκας Οχ, --- ἁμέροις ἀν᾽ ἀγκὰς 
Βε. Ην. -- ἁμέροις ἀνάγκαις Ηπι.: (Β5.) --- ἀμμοίροις ἀνάγκας Ηπι.3 || 

ποιμένος Ὁ νἱῆοβε  Ἶ ἔβλαστε Β.ΒΠ).α'β΄ Σ΄ δ εἶζ ΑἹ. Ηο:Ἐ -- ἔβλαστεν 
Με. 8:. {{Ἀδιὸσ Ὁ, --- δ᾽ υἱὸς ΤΠ οἵ γε]. [} οἰνόνας ΑἹ. {[ὐώ8 νιν Οπιπα8 
|| 9 κἀβοατὶ ΒΒ --- καβοατὲ Ὦ --- καὶ γὰρ... ἀμάχητι φῬδτάρῆτ, Υ οί. --- 

ἀβοατὶ αἸβ5 δΊΣἼε'ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ || ἀωτ᾽ ἐκ Ηῦ, --- ἄωτοι οπιπθ5 τε] αὶ, πθῸ 
οβὲ ἴπ ρῬδιβρηγδθὶ ἐκ {|᾿ 10 πείϑεσθ᾽ ἂν ἀξίαις ΒΒ δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- πεί- 

ϑεσϑ᾽ ἄν. ἀξίαις, α' --- πείϑεσθ᾽ ἄν, ἀξίαις, δ΄ --- πείϑεσϑ᾽ ἄν, ἀξίαις 

εἰζ' --- πείϑεσϑ᾽ ἀναξίαις τοοββίπιο Αἴ, ΒΘ. Ηπι. Βὺ. --- πείθεσθαι ἀξίαις 

ΗΥ.2 {11 κραναιαῖσ Ὁ --- χραναιᾶσ Ὁ, [|| ἀϑάναισιν οπηηε5 [[ ἄρμοζον Β 
-- ἁρμόζον Β --- ἅρμοζον τοὶ]. [|Ἦ 12 σπάρτην ΒΒ --- σπάρταν τϑοο. ΑἹ. 

Βο.Ἐ [{πελοπηΐδαι ΒΒ α’ῥ' δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο." --- πελοπηΐάδαι Βτιπι ὅπ|.Ἐ 
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ς Ρ -“" “μ ͵ ͵ ͵ - δὰ Δ 

ἱκέτας Αἰακοῦ σεμνῶν γονώτων πόλιος δ΄ ὑπὲρ φιλὰᾶς 
τ᾿ » ΔΑ". ἡ Ν “» δ' « ,ὔ 

ἄστων ΣΟ ὑπὲρ τωνὸ ἀπτομαι ᾧφέρων 

τς Λυδίαν μίτραν κανωχιηδὰ πεποικιλμέναν, 5: 

Δείνιος δισσῶν σταδίων καὶ πωτρὸς Μέγω Νεμεαῖον 
ὠγαλμα. 

σὺν ϑεῷ γάρ τοι φυτευϑεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμο- 
νώτερος. 

͵ 

ΣρΑβ'. 
ω ᾿ ἢ ") 7 7 “ 

ὅσπερ καὶ Ἰζινυραν εβρισε πλούτῳ | ποντίᾳ ἔν ποτε 
“ 

Κυπρυ.. 30 
“ ΝΑ ᾿ 3 , , “ ἱστάμαι δὴ ποσσὶ κούφοις, ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν. 

ι “᾿ : -ταί (Ὶ , Ἷ 

20 πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται" νεαρὼ δ᾽ ἐξευροντώ δόμεν 
βασάνῳ 

- 2, « κ“»ν 

ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνος" ὄψον δὲ λόγοι φϑονεροῖ- 

σιν᾿ 35 

13 γονάτων Β. ὅιη. (Ρν. Ηγ.) Β6. Ηπι. Βὺ." --α γουνάτων α'β' ὃ δ΄ εἰζ' 
ΑΙ. οι Βα. --- ἄε Β π.]. Οἵ δὰ Ο. ΥΠΙ, 1. [ πόληός Θ᾽ Με. -- 
πόλεος 9᾽ 8ι, --- πόλιος Θ᾽ τΕ]], [ 14 τῶν δε Β(.ΒῸ Βο. --- τῶν δὲ Ὁ, -- 

τῶνδ᾽ τοοο. ΑἹ. Εο." - ἀθ Β ᾿. 1. [φίλων Ὁ --- φέρων τΤῸ}]. (οὐ 2),) 

||: 15. μοῖραν Ὦ, --- μέτραν γ6}}. [[ἠ16. δεώτ ος Β --- δείνιος Β. Βυὺ.Ἐ -- 
δείνιδος [Β,1).1.Γβ΄δ δ΄ εἰζ' ΑΙ. Βο:Ἐ Ηγ. Βε." -- Δεινία Οχ. [1] νέμειον ΒΒ 

Πα’β΄ δ΄ δ΄ εζ'΄ ΑΙ. Βο." --- ἴῃ τηδυρίηθ α΄ ποίαξαν (λείπει) ἀοίοοίαβ 50} 086 
- Νεμεεῖον Βτιπι Οχ, Βο. --- (Ὡἴέγαο) Νέμειον ὅπη. --- Νεμεαῖον ΡΥ. Ηγ.ἢ 

|| 11 τοι φυτευϑεὶς ΟἸΩΠ65 ΒΟΙΙΡΕ οἱ ᾿τηργθβϑὶ --- - φυτευϑεὶς (οτα, τοι) Β,}), 
Εο; --- ἐμφυτευϑεὶς φῬαϊΆρην, ὅ0Π01. [0ΟΆΑ.18 ὥςπερ Πα’ β' δ' δ᾽ δ΄ εἶζ’ ΑἹ. -- ὃς 

περ Β --- ὅςπερ Β Βο. (οὰπι ὅ080]. Υ 6.) ΠΠ καὶ τὸν κιννύραν β΄ (6 ρ]οβδα 

τὸν) --- καὶ κιννύραν α'δ'δ'εζ΄ ΑΙ. Βο. Ον. (ἢ αἰδ΄ οαπὶ οἴοβθᾶ τὸν) --- καὶ 

κύννυραν δ΄ --- καὶ κινυραν [ΒΒ] Βι." Π ἔβρισε δ΄ (μια16 αὖ ποῖὴ. Ῥ͵ΌΡΥ. 

δ'σπαίαμ) [| ποντίω Ὦ --- ποντία(ᾳ) ΒΒ τορος. ΑἹ, Βο." {10 ἀναπν. Ὁ -- 

ἀμπν. τ6}}. [1 γε ὅτ, ---- τε υ6}]1, [[.20 πολλὰ γὰρ πολλὰ ΒΒΡα’ β΄ δ' δ΄εἰζ' ΑΙ. Βο." 
Οχ. --- πολλὰ γὰρ πολλοῖς 8πι." --- πολλὰ γὰρ πολλᾷ Ρᾳ. Ηγ. ΒΕ6.Ἐ [{δόμεν 
Β.ΒΌ (Ρν.) Βο. Ηγ.3Ἐ --- δόμεναι α' β' δ δ εἰζ ΑἹ, Βο.Ἐ [{ 2] πᾶς γε ὅπ. ΒΑ. --- 

ἅπας τ6}1. {| Ῥοϑύ κινδ. ρῖθπθ [ΒΒα΄β΄ΣΊ Βο. Μτι. δι, Β6. Ηγ.3 Βοῃῇ, Ηπι. Βῦ," 
(οοῖο Μυ. Ηγ.2 ϑομῇ, Βδ,") (φαμὶ ὅομι. Υ 6(.) --- σοτητηαίθ Πδ'εἰζ Ορ. Βζ. 
ὅθ, Βᾶ, Ηγ.15 --- ποη αἰδέ, ΑἹ. Οχ. Ηγ.34 [{ δὲ λόγοι Β.ΒΌ. Βο: -- 
ομηΐββα γϑῦρα δὲ λόγοι α' β' δ δ'δ'εἶζ΄ ΑΙ. Βα ΠΟ 2184. φϑονεροῖς, ἰάπτεται 
εἰδώς, χεῖρ. ὅ6Π0]. δὰ ϑόορῃ. Αἱ, 1ὅ4 13816, 
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« “" “ 

ἅπτεται δ᾽ ἐσλῶν ἀεί, χειρόνεσσι δ᾽ οὐκ ἐρίζει. 
3 ͵ 
Αντ. β. 

- “Ἢ ͵ - Ι Ι 
κεῖνος καὶ Τελαμῶνος δάψνεν υἱὸν ἡ φασγάνῳ ἀμφικυ- 

λίσαις. 40 
εχ ἂν Ἢ χ αὐ ΄ 

ἡ τιν᾽ ἀγλωσσον μέν, ἦτορ δ᾽ ἄλκιμον, λάϑα κωτέχ;ι 

25. ἐν λυγρῷ νείκει" μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ Ψεύδει γέρας ἂν-- 

τέταται. 
,ὔ κ ΕῚ ! ! 3 ὃ “» ᾿ ͵ 

κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις ᾿Οδυσσή Δαναοι ϑεράπευ- 

σαν" 45 
“ 

χρυσέων δ᾽ Αἴας στερηϑεὶς ὅπλων φόνῳ πάλαισεν. 

ἤ μὰν ἀνόμοιά γε δῴοισιν ἐν ϑερμῷ χροὶ Ἐπ. β΄. 
ἕλχεω ερῆξαν πελεμιζόμενοι 50 

30 ὑπ᾽ ἀλεξιμβρότῳ λόγχιᾳ, τὰ μὲν ἀμφ᾽ ᾿Αχμλεῖ νεοχτόνῳ, 

22 ἐλὼν ζ -- ἐσλὼν οπιηθ8 ταὶ]. [ἠ αἰεὶ Β.ΒΏ. Βο:Ἐ --- ἀεὶ τος. 
ΑΙ. 51. [Π-νεσι Ὦ --- νεσσιν δ΄ -- νεσσι ΒΒδ' [τ6}1} ΑἸ. Εο.Ἐ (δοδοὶ. 

βορῃ.) {ἐφέζει Ηςκ, --- ἐρίζει οπηθ8 βουρε δὲ ἱτηργθβϑὶ οσαπῃ 500]. Υ εἴ. 
128 δάμεν Β (πιαῖα Ἰδοΐο δαίορταρῃο Β) --- δάψεν Β᾽ ΤϑοΟ. ΑΙ. Βο.Ὲ [} 

-ἰσσαις ΒΒ Βο.; -- σας δ' (εἰ ἰπθεῖ ϑ6 Ποῖ, ει. τὸ δὲ ἀμφικυλίσας 

φασγάνῳ) - ἰσσας αβξες' ΑΙ. (ἢ εἰ 6εβὲ ἀμφὶ κ,) -- ἔσαις ΒΟύ.3Ἐ 24 
ἡ τιν᾽ ΒΙ Βο: Βτ. -- ἧ τιν᾽ Μτ, -- ἦ τὶν Ὁ -- ἦ τιν᾽ Ὦ, [τϑος.} ΑἹ. Ορ. 
δι, τ Βοῦ, ρᾶτ. δὴ τινα οἱ ναὶ δὴ τὸν... --- ἦ τὸν Ηξ. τιδῖο. {{||᾿λάϑαν 

Ὦ -- λάϑρα ΑΙ. --- λάϑα ΒΒ τεος. Βο.Ἐ φυτὰ 5680]. γε. [0 2454. κατέ- 
χει τε λυγρῷ νείκει᾽ ΒΒ --- κατέχειν λυγρῶ νείκει Ὁ --- κατέχει λυγρῷ 
νεέκεε (1π ὃ νείκεξ) τορος. ΑἹ, Ἀο.Ἐ Οχ. (Ορ. οὐ ΒΒ. νέχει) --- κατέχει λυγρῷ ἐν 
νείκει ϑῖη, Βα. Ην. Βε.ἢ --- κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει Β ὃ Ηπι. Βῦ. Ὁ γοοιββίπιθ 
(οαπι ϑὅθῃ. ει.) [0 25 ἀντέταχται Ὁ --- ἀντέταται [τ6}}.] ΑἸ. Ηο." --- νέμε- 

ται ῬΑΙΔΡὮγ. γεί, β΄. Πο]. οὐ ἐστι αἴο Ιοοο (δὶ πρόσεστι Π) [26 ἐν οπι!. 
Β,}, --- ποη οπι. [τ6}1.] ΑἸ. Βο: Ἐ [|| ψαάϑοις Ὁ (810) [| ὀδυσσῆ οπιπθ5 || 
ΩἿ ὅπλαν Ὁ (βο) [|πάλαισεν οπιηε8 --- πάλησεν οοηὶ. Αἴ. 6 φ᾽οββὶβ Ηθβυ- 
Ομ ἐπάλλησεν οἱ παλήσειε ἀυοίαῃ 28 ἢ Ὁ, -- ἡ το}. {{Οδαϊοῖσιν Β 

--- ξδαιοῖσιν Β --- ξαίοισιν Ὦ --- δαΐοισιν γϑος. (οὰπὶ οἱ. συνίζησις) ΑἹ. Βο. ἢ 

-- δοισιν Ηπι. Βῦ.Ἐ [{ ἐν ϑερμῷ χροὶ οἸηηθβ βουῖριϊ οἱ ἱπιργεββῖ -- ϑέρμ᾽ 
ἐνὶ χροὶ ϑομο!αβίατη ἰθρίββθ βαβρίοδίαν Βρ.; αἷΐξ θηΐπὶ ϑερμὰ δὲ ἕλκη τὰ 
φλεγμαίνοντά φησι. Νοη οτεᾶο, [[ 29 ἕλχεα ῥῆξαν οπιηθ8 --- ἕλκε᾽ ἔρρηξαν 
(ϑπι.) Βο. Οἔ, δὰ Ο. 1Χ, 91. {{πολεμιζόμενοι ΒΒ α!β δ΄ ΣΊε᾽'ζ ΑΙ. Εο.» Ὁ]. 
(σατα οἱ. Τυΐοὶ. πολεμέζοντες) --- πελεμιζόμενει γα. Βῦ. ὅν. γϑοῖθ (οτα ΒΞ ἢ, 
γε.) 1 30 ἀλεξιβρότῳ Ὁ --- ἀλεξιμβρότῳ(ω) [Β]Β τοὶ]. {|| ἀχιλλεῖ ε΄ ΑἹ. 
ο, ἡ Οχ, -- ἀχιλεῖ ΒΒΠαΊΒ' ΣἼΣ' ζ΄ ὅπι. Βᾶ. Ῥπ. Ηγ. Βε.Ἐ 
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" , { 

ὥλλων τε μοχϑὼν ἐν πολυφϑόροις ᾿ 
δ΄ 4 ΕἸ ιν ὦ  Δ6 Ἵ ἱρὰ ᾿ ! ὡμέραις. ἐχιϑρὼ δ᾽ ἄρω πάρφασις ἦν καὶ πάλαι, 5ὍὉ5 
ΗΝ ἥ δὰ ΑὔΝΝΣ ; ἧ. ν᾽ : 

αἱμμύλων μύϑων ὁμόφοιτος, δολοφραδής, κακοποιὸν ὄνειδος 
ὰ ᾿ Ν κ “ “» δ᾽ 3 “ δ 9 
ἃ τὸ μὲν λαμπρὸν βιῶται, τῶν δ᾽ ἀφάντων κῦδος ἀν- 

ἤ 

τείνει σωρόν. 
! 

ΣΤρ.Ύ. 
,»Ἤ Ι » ον “ἢ Ἷ Ἁ 

45. εἰἢὴ μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦϑος, Ι Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ 
͵ 

κελεύνοις 6ο 
ε ’ » ᾿" ἃ ε ὔ 

ὡπλέαις δωᾶς ἐφωπτοίμαν, ϑανὼν ὡς παισὶ κλέος 
Α ι , ,ὔ " » ΄, Αἰ (ΑΥ̓͂ 

μὴ τὸ δύσφωμον προσώψνω. “ιρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι 
ἀπέραντον. ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἀδὼν καὶ χιϑονὶ γυῖὼ κα- 

λύψναιν, ός 
Ἢ 2 “ ) 5...5 -“ 

αἰνέων αἰνητώ, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖς. 
͵ 

᾿ ἼΑντ. Υ . 
" ν , Αραμ ἐν ὦ ’ Ἵ 

40 αὔξεται δ᾽ ἀρετώ, χιλωραῖς ἐέρσαις ] ὡς ὅτε δένδρεον ἄσσει, 

81 μόχϑων πολυφϑοροισιν ἐν ΒΒ τοοο. (π δ΄ σι ἐν) ΑΙ. Βο.Ἐ -- 
μόχϑων πολυϑρόοισιν ἐν Ρ'. --- [ἅ. (564 πολυφόροισιν) Ηπι, --- μόχϑων ἐν 
πολυφϑόροις Βύ,.Ἑ. ὅῃυ. Ηἰ “-- μόχϑων παμφϑοροισιν ἐν πριν, ον ὡὦν ἢ ἰο, 

1 33 αἱμυλίων ΒΒ --- αἰμυλων α’β' δ΄ ΑΙ. --- αἱμύλων εἶζ' Βο.» --- Ἐπδι 

αὐ ἀθίδηαβ ἐουτηᾶτη Ηοπιογίοδπι; οἵ, δᾶ Ο. 11, 97. --- ρᾶϊ, ἀπατητικῶν. [᾿. 
ὄμοφυτος ΒΒ -- ραϊ. σύμφυτος ἴῃ 18] Ηο., 564 ἰδὶ ἴῃ Ὁ σύμφοιτος Ἰορίξαν 

-- ὁμόφοιτος Ὁ τορος. ΑἹ. Βο." [84 δὲ ἀφ. ΒΒ. Βο; (αὐ νβ8. 14) --- δ΄ 
ἀφ. τοῦς, ΑἹ. ο." [|| ἀντείνει οἴηπο8 (οίίαπι Π),) -- συντείνει Βο; [Β4 | 
σαϑρὸν] ραν. εὐκατάακτος ἴῃ ΒΡ αξ ἴῃ Βο. [ 35. εἴσι μή ζ΄ --- εἴη μη τεὶ!. 

1 808 ζωῆς Β --- ζωὰς [Β] τϑοο. ΑἹ, Βο.Ἐ [ςΟ-μὴην ΒΒ --- μὰν [Ὁ] τθος. 
ΑΙ. Βο.Ἐ || κλέος μὴ τὸ ΒΒΉΓ[α' 3] ΟΡ. 81:ι.Ἐ --- κλέος" μὴ τὸ Βο. Βγ, -- 
κλέος, μὴ τὸ Μτ. 8. --- κλέα᾽ μὴ τὸ β΄ δ'δ᾽ ΑΙ. (βἰπα ἀμπρίο α΄ ἰάθπι μδ- 
μ61) --- κλέα, μὴ τὸ δ΄ἐζ' [] 87 χρυσὸν δ᾽ εὐχ. ΒΙΒ Βο; --- χρυσὸν εὐχ. 

ἢ τθοο. ΑἹ]. Βο." --- χρυσίον εὐχ. ), [| 38 ἀπέραντον οἴηπε5 [| ἀδὼν ΒΒ 
α’β΄ δ' δ΄ Ηο." (ουπι 6]. Τυῖο]. ἀρέσκων) --- ἁδὼν ἢ --- ἁδὼν εἰζ' 5ι. --- ἀδὼν 
ΑἹ. Μν, Βὺ. --- ἴῃ ρδίδρηγ. Ὑοῦ, οβὺ εὔχομαι ον ἀρέσαι καὶ τεϑνάναι | 

γήα Ὦ --- γυῖα το}1. [[ καλυψαιμ᾽ οἸμπο8 βουρι οἱ ἱπιργοββὶ --- καλύψαιν 
(Βα5.32) || 40 αὐξεται δ᾽ ἀρετὰ πιδ8. Α]. Βο." Ηγ. Β6." (οαπι 56}.) --- αὖ- 

ἕονται δ᾽ ἀρεταὶ ϑιη.Ἐ [{ ἔρσαις δ΄ ́ --- ἐέρσαις τεῖ!, [[|ἠἈ440534. δένδρεον ἀΐσσει 

Ι σοφοῖς ΒΒ --- δένδρεον ἀΐσσει, [ σοφοῖς Ὁ --- δένδρεον ἀΐσ᾽σει σοφοῖς α΄ β' 
δ δ᾽ δ΄ (οὰπι ρ]. δένδρον οὐ ὁρμᾶ) 8πι. ΒΑ, --- δένδρον ἀΐσίσει σοφοῖς ε΄ζ΄ ΑἹ. 
Βο." Οχ. Ηγ. --- δένδρον ἀναΐσσει σοφοῖς Ῥῃ. Β6. Ηπι.: -- δένδρεον ἄσσει 
Ϊ ἐν σοφοῖς Βὺ. 
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Ε “ ΕῚ “Ἢ 4 ἥν. 5. λϑ ,7 ἃ ε κ 

ἐν σοφοῖς ἀνδρῶν ἀερϑεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τε πρὸς ὑγρὸν τὸ 
, “"» ᾿ -» » αἴϑέρα. «ιρεῖωι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν: τὼ μὲν 

͵ 

ἀμφὶ πόνοις 
ς ͵] ἥ 7 ᾿ 

ὑπερώτατα" μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι ϑέσϑαι 
μ οχ , ; 3 εχ ) Α , 

πιστον. ὦ Μέγα, τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν Ψψυχιὼν χκομίξαι τ5 
Ι 

Ἐπ. γγ. 
Ν , “ » “ 

45 οὐ μοι δυνατόν" κενεῶν δ᾽ ἐλπίδων “χιαῦνον τέλος" 
" Α 7 , 

σεῦ δὲ πάτρᾳ Χαριάδαις τε λάβρον 
ε " Λ “ἦἮ ο “Ὕ 5 

ὑπερεῖσαι λίθον Μοισαῖον ἕκατι ποδῶν εὐωνύμων 8ο 
Α Α -“ 7 Α ἣ 

δὶς δὴ δυοῖν. χῶιρω δὲ προσῴορον 
3 Α 2 , ς 3 Ε " δι... δὶ" 
ἕν μὲν ἐργῳ χομπον ἱεὶς, ἐπαοιδαῖς ὃ ἄνηρ 

, » Ν ͵ 

50 νωδυνον χαί τις κώμωτον ϑῆκεν. ἦν γε μὰν ἐπικώμιος 
«“ 

υμνος ὃ5 
δὺ ͵ εἶ ᾿ ,ὔ Ἁ “ δ , ͵ 

ἡ πάλαι, καὶ πρὶν γενέσσαι τῶν Αδράστου τῶν τε 
5 

Καδμείων ἐριν. 

4] ὑγρὸν ΒΒΠα’Ρ' δ΄ δ΄ εζ' ΑἹ. ο.Ἐ Οχ. Ημὰ. Βῦ. (οαπι ῥυϊουὶ ῬΔΥΆΡὮΥ. 
Μοί.; ἴῃ αἰΐοσα οβί ὑγραῖς ἐέρσαις; 6ἃ ΟΠΐββα αβῦ ἴῃ Ὠ) -- ὑγρὰν ϑη. Βαᾶ, 

Ην. Βε.Ἐ {{| 42 ἀμφι Β -- ἀμφὶ Β οἴο. [[ΟΆ44 πιστά. ὦ μέγα. ΒΒ -- 

, πίσταν ὦ μέγα. Ὁ --- πίστιν, ὦ μέγα. α’β' δ΄ ζ΄ Μτ. --- πίστιν ὦ μέγα ΑΙ. 
-- πίστιν. ὦ μέγα Βο. --- πίστιν. ὦ μέγα, Ορ. Βει. 5. --- 8680). οί. 
ὦ μέγα δᾶ βϑαπθηΐία ἀποῖς, --- Εχ βοῃ. Ὑεῖ. ἀρραγοῖ πιστόν Ἰορθηιπὶ 6886, 

ΠΟῚ πίστιν απο ἃ ΡΙπᾶδι! οἱ Ηοτηθιῖ οὐαϊοηθ δἰϊθηατα οβϑί. [] τεὰν αὖτε 

μὲν ΗΙ. --α τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν ΟΠΊΠΩ68 ΤῸ]]. [| κομέζαι Β 5οἸῖτο ούτοσο [| 40 

τε λαῦρον ΒΒ -- τέλαβρον Ὦ --- τε λάβρον τορος, ΑἹ. Βο.Ἐ --- τ᾽ ἐλαφρόν 

(Βα.32) {47 ὑπερείσω πηι. --- ὑπερεῖσαι ΟἸΠ65. ΒΟΙρΡιΪ οὐ ἱπιργοββὶ Οα πὶ 

6101, Μοῦ. [| δρόμων Βα, -τ-ο ποδῶν οΟἸηπο8 βου ριϊ οὐ ἱπιργθββὶ οατῃ 5080], 

γου. {|||48 δισσοδρόμων ΗΕ. --- δὶς δὴ δυοῖν ΟἸπ68. 5ουριὶ οἱ ἱπηργθϑβὶ || 
πρόσφρων Ὁ, --- πρόσφορον το}. [1 49 εἵνεκ᾽ ἔργων Ηἰ, -- ἐν μὲν ἔργῳ 
ΟἸΉΠ68 [6}1, [| ἐπαοιδαῖς ΒΒ α’β΄ δ΄ δεζ’ ὅπι, Βά. Οχ. μι. Βὺ.Ἐ (οὰπὶ 

ϑ9Π0]. οῖ. οὐ οἵπὶ οἱ. Τυο], γροητείαις) --- ἐπ᾿ ἀοιδαῖς ΑΙ. Βο. ἢ Ηγ. 
Β6. (6βῦ τουτὶ ΒΡ Βαμα ΑἸάΐπαθ ἃ Εοιιδηδ ἰξοταίαπα) [0ωῳ50 νώδυνον. καί 

αἰε'ζ' --- νώδυνον καί τοῖ!. [Ο ἢ γε μὰν ΑΙ. [|| 5] πάλαι. καὶ ΒΒα' δ΄ -- 

πάλαι, καὶ εἰζ΄ ΑἹ. Ηο.»" -- πάλαι καὶ Ὁ Βῦ.» 

Βα 5οτ, ὕμνου τέλος δεινίου υἱοῦ μέγα. α᾽δ' --- τέλος. Πζ΄ --ο πι}]ἃ 
ΒΙΌΒΟΥ, ἰπ 16}}. --- τέλος αποᾶ ἴῃ 1) Ἰορίταῦ προ ἈΠΕ 4111 σαγμληὶ δ βουρύιη) 

ἴη Θοἄθηλ οοαϊοθ ἱπνθηϊίαν, 60. Ρουθ, απο Ν, ΙΧ. Χ, ΧΙ, ἐοβίθ ΒοΠο] βία 

ψείογο κεχωρισμέναι φέρονται. 



[ΝΈΜΕΟΝΙΚΑΙ Θ΄} 

ΧΡΟΜΙΠ ΑἸΤΝΑΙΘΙ 

ΑΡΝΑΤΙ. 

’ , 
“πὶ μ' ρδ'Ἢ͵ ΞΦ συ τ οὖ ΨΥ 

,ὔ 7 “ ’ὔ ᾽ «, 
γ᾿ ποτ σ τῊΝ εξ π-- -ὃὲ τ α΄ σπππὸ Ν οι τσ τε 

΄ ,» ' . 
πων γα γι τὰς 4 συ τσ ἔὁἔοσσ οι  ὅνόνσ να ἀν πΑ οἷς ν᾽, 6, αν απ ί τ δ ὑσὸ» 

7 ,ὔ , , ,ὔ .“ 
πον ον κα «ας πα Ἐν πὸ ἀν πὸ πο σὰ δ νὰ δι τ Ἐπ Κα Προ ΞΟ ἘΞ ΞΕ Κι πο. 

πῸ. ὁἐὲ ’ ι ΦΨΕΥΧΝΑ 55 ...Φ- 
ἐπ - Νὰ . ΙΝ 

-' ’ 

Τρ. ὦ 

Κωμάσομεν παρ᾽ ᾿Απόλλωνος Σικυώνοθε, Μοῖσαι, 

τὰν νεοχτίστων ἐς Αἴτναν, ἕν᾽ ἀναπεπταμέναι ξείνων 
ι νενίκανται ϑύραι, ς 

ὄλβιον ἐς Χρομίου δῶμ᾽. ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον 

πράσσετε. 

[π8ο τ. ὁπ. ἴῃ ΒΌ --- οτη. ἰπ Β φαοαπο, 56 παθοὲ μονοστροφική κώλων ιβ΄. 
ὠδὴ 9΄. -- Χρ. αἰτ. ἄρ. α'δ' δ΄ --- ἰἅ, (αἀάϊιο δέκατον.) ζ΄ --- ([ἅ, ἀἀάϊίο 
νεμέξα ε΄.) ε΄ --- ΥΙάα ἀθ ε΄ οὐ ζ΄ δᾶ Ιηβοὺ. ΝΟΥ -- ΧΡ. ΑἹ ἀρ. ΜΕΛΟΣ 

Θ΄. ΑΙ. --- ΧΡ, ΑΙ. ἽΔΡ, ΕἸΔΟΣ. Θ΄. Βο." --- ἰά. (ΝΕΜΕΑ. «άϊιο) Ηγ. --- 
14, [ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ Θ΄. Βὺ. 

1 κωμαάσομεν ( βαρτα ο βοιϊρίππι 650) Β --- κωμάσομεν ἘΣ οὔρον ἢ} οστ- 

κυωνοϑεν ΒΒ Βο: --- σικυωνοϑεν (ἴα οΧραποίο ν; 46 δοοθηΐα ἢ. π.) ἢ -- 

σιχυωνόϑε αἼβδ᾽ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο. Με. 81. --- σικυώνοϑε Ορ. Βι. ὅπ. {2 
εἰς ΒΒα΄ δ΄ ε΄ ΑἹ. Ηο." --- ἐς Βγια 51. --- 46 δ΄ ζ΄ η. ἢ. {{νενείκανται Β 
--- νενέκανται γ6]1. (46 Β ἢ, τ. ηἰδὶ 6856 δὶ κᾶνται) [{ ἔνϑ᾽ ἄρα πεπταμέναιν 

βίνων ἕνεκεν ταῖν ϑύραιν οοΥγαρία 5610}. δα Ατὐἱβίορῃ, Αοματη, 127. ἢ 3 
ἐς οπληθ8 [[ πράσσεται Π(δ΄ 3) --- πράσσετε ΒΒΙα΄ε΄ζἼδ΄ ΑΙ. Ηο.Ἐ 
Ὁ 
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Α Ι Α 3 « δ 7 ὔ ᾿ τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ᾽ ἀναβαίνων ματέρι καὶ δὶ- 

͵ 

δύμοις παίδεσσιν αὐδὰν μανύει το 
-“ ΕΙ -» ε μ 

ς Πυϑῶνος αἰπεινῶς ὁμοκλάροις ἐπόπταις. 

Στρ. β΄. 
» δέ Ι ἣν “ 7 3 κ 

ἐστι δὲ τις λόγος ἄνϑρωπων, τετελεσμένον ἔσλον 
Α ᾿ “ ! Γ ν᾿ αν, , μὴ χαμαὶ σιγᾷ καλύψαι" ϑεσπεσία δ᾽ ἐπέων καύχας 

, ι ͵ 

ἀοιδὰ πρόσφορος. τς 
ν “ 3 3 3 ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ᾽, ἀνὰ δ᾽ αὐλὸν ἐπ᾽ 

) ἡ 

͵ αὐτῶν ὁρσομεν 
ἜΕῸ. «..: ’ δ᾽ » Ε 
ἱππέείων ἀεϑλων κορυφαν, ὧτε Φοίβῳ ϑῆκεν Αδραστος 

ἐπ᾿ ᾿Ασωποῦ ῥεέϑροις" ὧν ἐγὼ 20 
ΕἸ ͵ ΄ ο »“ 

το μνασϑεὶς ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖς, 
ἣ 

- ΣΤρ.Ύ. 
ὰ ᾿ , -“ δ "μὲ -» 
ὃς τῦτε μὲν βασιλεύων κεῖθι νέωισί 9 ἑορταῖς 25 
3 ᾿ 53. 9 » ὝΟΝ. δ , ᾿ ς΄. Κ ἰσχύος τ᾽ ἀνδρῶν ἁμίλλαις ὥρμασί τε γλαφυροῖς ἀμ- 

φαινε κυδαίνων πολιν. 
“ Α 3 , ι ἤ 

φεῦγε γὰρ ᾿Αμφιαρηόν τε ϑρασυμήδεα καὶ δεινὰν στά- 
σιν 20 

4 παίδεσσιν αὐδὰν ΒΒ τεοο. ΑἹ. Βο.Ἐ --- παίδευσιν, αὐδὰν Ὁ --- παί- 
δέσσιν αὐχὰν (γε] παίδεσσι καυχ ἀν) (Η}.) Ηε. --- παίδεσσ᾽ ἀοιδὰν (Βῦ.) 

|| μᾶνύει ΒΒ Βο.Ἐ --- μηνύει ΠαΊβΊΣ δ΄ εζ'΄ ΑΙ. {{:|Εθ ἐσλὸν οπιπο5 [[ ἢ 
μηδαμὰ ΗοΚ. 1,6. --- μὴ χαμαὶ ΟΥ̓Π65 ΒΟΙΡΕ οἵ ἱπηργοδδὶ οὰπὶ ϑ'0Π0]. Υ εἴ. 

|| καλίψαι δ΄ --- καλύψαι το}. [[{0ωΆϑεσπεσία δ᾽ ἐπέων καὐχᾶς ἀοιδὰ πρόσφο- 

ρος. ΒΙΒα β΄ δ΄ εροζ' Ορ.Ἐ Ην. --- ἰά, (βοὰ ϑεσπέσια) Ὦ --- ἰᾶ. (568 ἀοιδᾶ) 
εἴας -- ἰᾷ, (βοα καὐύχης) Ὦ, --- ἰᾶ. (βοὰ ἀοιδὰ,) δ΄ ΑΙ. Βο: --- 9. δ᾽ ἐπ. 

καύχαις ἀἁ. π. Βά. (Ηγ.) Βε. Ηπι. Βὺ.Ἐ Βρ.3 --- 9. δ᾽ ἐπ. καυχάς τ᾽ ἀἁ, 
π. Βᾳ.1 --- ϑεσπεσίαν δ᾽ ἀρετὰν καυχᾶσϑ᾽ ἀ. π. ΚΥ. -- ϑεσπεσία δ᾽ ἐπ. 
καυχᾶσσ᾽ ἀ. π. (8ν.) --- 9. δ᾽ ἐνέπειν καύχας ἀ, π. Β4.18 -- 9, δ᾽ ἀέϑλων 

καύχαις ἀ. π. Ηι. --- 9. δ᾽ ἀρετᾶν καύχαις ἀ. πρ. ΒΑ.3 -- 5. δ᾽ ἀγαϑοῖς 

καύχας ἀοιδὰ πρόσφορος. 1,6. (α]]αίο Ν. ΥΙΙ, 68) [{|{ 8. ἐπ᾽ αὐτὸν ὄρσωμεν 

ΒΒ (α΄ 9)β΄ δ΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Ηο. --- ἐπ᾿ αὐτὰν ὄρσωμεν (α΄  ποπ οτοο) ΟΡ. Βι. 
δι. -- ἐπ᾽ αὐτὰν ὄρσομεν ΜΙ. ὅπι..Ἐ [|[ἴἷΆ.ὁ. ἱϑππείων ΒΒ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- 

ἱππίων Ηπη., Βῦ. ΟἵὮἁ, «ἃ Ο, ΧΙΠ, 18. {|| ἀέϑλων ΒΒ α’ β΄ δ΄ δ΄ ε'ζ' ΑἹ. Βο.Ἐ 
(πὰ Τυῖο]. οαπὶ οἱ. συνίζησις) --- ἄϑλων (ἴῃ πΌ}1Ὸ βουρίο) Ηγ. Βε. [{ χκο- 
ουφᾶν Ὁ --- κορυφὰν τῈ}}. οαπὶ 56}. γι. {{ΟὈΡ 10 μνᾶσϑεὶς οὐ ἥρωα οπηπο8 
12 ἀμφαινε οπηπο5 [| 13 ἀμφιάρηον] Β.), ο; -- ἀμφιάρηον ποτὲ Β -- 



ΝΕΜΕΑ ΙΧ. 460 

ν " ΓΨΑΙ. »» 3 ᾿ 3 3 36. Δὲ. ΨΚ πατρῴων οἴκων ἀπό τ᾽ Αργεος" ἀρχιοὶ δ᾽ οὐκ ετ᾽ ἔσαν 
“ “"νΝ , ΄ Ταλαοῦ παῖδες, βιασθέντες λύα. 

, , “ , ᾿ ἤ ΓΝ, τις χρέσσων δὲ καππαύει διχαν τὰν πρόσϑεν ἄνγρ. 35 

2 ο ε ω ͵ ἀνδροδώμαντ᾽ ᾿Ἐριφύλαν, ὅρκιον ὡς ὅτε πιστόν, Στρ. ὃ. 
Ξι »ν “ -“ “ὕ 

δόντες Οἰκλείδᾳ γυναῖκα, ξανϑοκομᾶν Δαναῶν ἔσσαν 
ἢ ᾿ ἢ 

μέγιστοι. δὴ τῶϑεν 40 
’ὔὕ ΕῚ 5» ε , ἢ ΕΝ Ἁ 5 ὃ “Ὁ καί ποτ᾽ ἐς ἑπταπύλους Θήβας ἀγωγον στρατὸν ἀνδρῶν 

αἰσιῶν 
5 εῇ » Α ,ἷ οὐ χατ᾽ ὀρνίχιων δδόν' οὐδὲ Κρονίων ἀστεροπὼν ἐλελίξαις 

“7 7 

οἰκοῖεν μαργουμεένους 45 

ἀμφιάρηον ποτὲ Β --- ἀμφιάρηδν τε Ὁ) τθοα. ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἀμφιάρην ποτὲ (Βρ.3) 

14 πατρώων ΒΒ Βο." --- πατρῴων Με. 8ὅι, Βά, Βὺ.Ἐ --- πατρίων ὅτὴ, 
Οχ.Ἐ --- πατέρων α' β΄ δ΄ δ΄ δ΄ εἶζ΄ (οὰπι 9]. τῶν πατρικῶν, 516}}) ΑἹ. [{ οὐκέτ᾽ 

Β.}.α’β΄ δ΄ δ΄ εζ΄ Βο; -- οὐκξ τ᾽ Βο. --- οὐκ ἔτ᾽ Β ΑΙ. Ορ." [} 15 καμπανει 

Β, -- καππάνει Ὁ. --- καππαύει [ΒΒ τοος.] ΑΙ. Βο:Ἐ [[ωμάχαν Ηϊ. 6. ὅ610] 
-- δίκαν Β. --- δίκαν τ6}}. [{|10 ἀνδροδάμαντ᾽ ἐρ. Β (6 ϑρδίίο ἱπίογ ν οἱ τ ἢ, 
1.) --- ἀνδροδαμαν τ᾽ ἐρ. Βα΄5δ΄ 5 Ηγ. Βρ.: --- ἀνδρομάδαν τ᾽ ἐρ. Ὁ --- ἀν- 
δρομέδαν τ᾽ ἐρ. α'1 β΄ δ΄ δ΄ δ΄ 1ε΄ζ' ΑἹ. Βο. Βτ. Μη. (ουπι ρ]. Ὑγο]. τὴν τοῦ τα- 
λαοῦ ϑυγατέρα οὐ ουπὶ βίρῃο ΠοΙη. ΡΥ. βϑαρτα ἄνδρ. ἴῃ αἱ δ' δ΄ ; Πάδοτα πα]! τὰ 
β'ρηθτη βαρτα ἐριφ. ΒΑΡ ΘΗ) --- ἀνδροδάμαντ᾽ ἐρ. Ορ. 85:.Ἐ Βῦ, ΤῊ. Ὁ):. Βρ.2 

ΗΙ, --- ἀνδροδάμαν δ᾽ ἐρ. (Βρ5.) ὅ».1323 ΒΑ. [|[0ὡς ὅτε Β [| 11 ἰὀκλείδα 

ΒΒ -- ὀϊκλείδα Ὁβ' δ΄ δ΄ ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ὀϊχλείδᾳ α' ΑἹ. Με. 50. --- ᾽Οικλίδᾳ 

ὅ1.. --- ᾿Οικλείδα ΟχΣ. -- Οἰκλείδᾳ Βά. ΒΕ. Ηγ. [{| ξανϑοχόμαν Β --- ξανϑο- 

κομᾶν [1611] ΑἹ. Ηο.Ἐ [{{|ὔἤσαν ΒΒ τοοο. ΑΙ. Βο." -- ἔσσαν Βῦ." [{{ 1754. 
μέγιστοι" καί ποτ᾽ ἐς ] ἑ. 9. Β τορος. Ορ." Οχ. --- μέγιστοι καὶ ποτ᾽ ἐς | ἕ 

9. Β --- μέγιστοι καί ποτ᾽ ἐς | ὃ. 9. Ὁ --- μέγιστοι, καί ποτ᾽ ἐς | ἕ. 9. ΑΙ. 
- μέγιστον, καί ποτ᾽ ἐς | ἕ. 9. Βο. --- μέγιστοι. Καί ποτε ] ἑπταπύλους 
κριτὸν ἐς [Ϊ Θήβας ὅπι. -- μέγιστοι. καί ποτ᾽ ἐς | ἑ. Θ, | (ἀνδρῶν ἄγαγον 
στρατὸν ...... αἰσιὰν ] οὐ κ. ὁ. 6.) Ῥν, --- μέγιστοι, καί ποτ᾽ ἐς |.. 
ἑπταπύλους [ Θήβας Ην. --- μέγιστοι. καί ποτ᾽ ἐς | ἑ. Θ. ] [λεπτῶν] Βε. -- 

μέγιστοι τῶν τότε. [ καί ποτ᾽ ἐς ἑ. Θή- | βας Ηπι.1 -- μέγιστοι, δὴ τό ϑεν 

Ι καί ποτ᾽ ἐς ἑ, Θ. Βῦ. οαπὶ Ηπι.3 ΤῊ. Ὁ]. ὅυν. --- μέγιστοι. καί ποτ᾽ ἐς] 
ἰδ ἘΣ ἔϑελον Θήβας (ἀγαγεῖν) Ἀγ. - μβόγιστοῖ. τουτάκι | καί ποτ᾽ ἐς 

. Ὁ. Βα. -- μέγιστοι (χάγθται.) Ι καὶ ποτ᾽ ἐς ἑ. Θ. }ε: 5 (5:2) -- μὴ 
γιστοι δὴ τόϑεν. Ι καί ποτ᾽ ἐς ἐ, Θ. Ηἰ. (Β4.3) [ 18 ἄγ. στρ. ἀνδρῶν. "ΠΞ 
σιῶν ΒΒ --- ἀγ. στρ. ἄν. (οπιΐβ50 αἰσιὼν) Ὁ -- ἀγ. ἂν. στρ. αἰσιὰν (δβῖνγΘ 
Α αἰσιᾶν) α' β΄ δ΄ δ΄ δ΄ ε “ζ᾽ ΑἹ, ΒΟ Οχ. Ξ.- ἀγ. στρ. ἀνδρῶν, αἰσιὰν ὅτι. Βα, 

Ηπι. Βδὅ.Ἐ --- στρ. ἄγ. ἀνδρῶν, αἰσιᾶν Ηγ. [1 19 ὀρνιχῶν Ὁ --- ὀρνίχων ΒΒ 
866, ΑἹ. Βο.Ἑ [{ ἐλελίξαις οἴμποβ 

Μοτητηβθῃ, Ῥίπᾶδυ. 24 
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3 ! 5 Ὶ ἤ 20 στείχειν ἐπωτρυν᾽, ἀλλὰ φείσασϑαι κελεύθου. 
Στρ. ε. 

» " Ν -“ «“ Ως 

φαινομένων δ᾽ ἀρ ἐς ἄταν σπεῦδεν ὅμιλος ἱκέσθαι 50 
ο ε Α "᾿ “Ἢ 3 

χαλκέοις ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσιν᾽ Ἰσμηνοῦ ὃ 
φια ) 

ἐπ᾿ σχίϑαισι γλυκὺν 
, Ι ͵ “ 

νόστον ἐρεισάμενοι λευκανϑέωα σώμασι πίαναν καπνὸν" 55 
ε Α ι δ 7 ᾿ 7 “ ἜΝΙ: δ᾽ 3 

ἑπτῶ γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογυίους φῶτας" ὃ Αμ- 
͵ -“" ,ὔ φιάρῃ σχιίσσεν κεραυνῷ παμβίᾳ 

᾿ ; ! ’ ἤ ε “ 25 Ζεὺς τὰν βαϑύστερνον χ,ϑόόνα, κρύψεν δ᾽ ἁμ᾽ ἵπποις, 6. 
Ι 

ΣΡ. ς. 
Α , Α -“ ,ὔ ᾿ δουρὶ Περικλυμένου πρὶν νῶτα τυπέντω μωχιωτὰν 
; 3 -“ - ͵ ͵ 

ϑυμοὸν αἰσιχιυνϑῆμεν. ἐν γὰρ δαιμονίοισι φοβοις φεύγοντι 

καὶ παῖδες ϑεῶν. 6ς 
3 ἤ 7 -“ κ - οὐνν, μ 

εἰ δυνατόν, Κρονίων, πεῖραν μὲν ὥγανορὼ Φοινικοστολων 

2] ἄρεσ᾽ ΑἹ. Βο. --- ἀρ᾽ ἐς γεὶ}!. || 22. ἱπτείοις Ὦ [| ὄχϑεσι Π),α!β΄ δ΄ 

- ὄχϑαισι [Β.Β]Πε΄ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ {28 ἐρεισάμενοι Β.ΒΠ)," Βο: --- ἐρυ- 
σάμενοι [0]Ρ, 1 αἰ (β΄ εἰζ΄ δ΄ Σ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ (οὰπὶ οἱ. Ὑυῖο], ἤγουν ποιησάμενοι. 

ἤτοι ἀποϑανοόντες ἐκεῖ.). -- Ῥαγάρῃτ. δ ο. ἀποθανόντες... πεσόντες αὐτόϑι 

τὴν οἴχοι ἀναχομιδὴν ἀπέϑεντο ϑανατῷ λυϑέντες -- ὀλεσσάμενοι (Βὰ.) --- 

ἐρυξάμενοι Ῥν. Βο. --- ἐρυσσάμενοι Ηπη. (οοπεϊποηΐαβ, ἱπηρθαϊθηΐοβ ἰτοτ) Βῦ.Ἐ 

- ἐρησάμενοι ΛΉ. οοἸαῖο Ηοπιοτῖοο νόστον δίζηαι οἴ Ῥτογοοδῃβ δᾶ Βα. 6γ. 
2, 119 0}] αβδυίαν ἐρησαμένοις ἀρὰ Ῥαιβαη. 4, 12, 7; 864 Ἦδ6 ἐογπιδο δᾶ- 

τηοᾶππι 5ιπὲ ἀμθῖαθ; νἱᾶθ ὅν. --- ἀπουράμενοι Ητ. οοἰϊαΐο ὅσαι, Ηρτο. ν. 178, 

(Βαζίπι. 1,6χ. 1, 71.) --- ἀνανάμενοι βἶνα ἀπωσάμενοι δ. --- ΝῸΠ Οριι5 68 6πιθη- 
ἀαπᾶο. [ΠΟ λευκανϑέα ΒΒ α΄: β΄ δ΄ 1 δ΄. ὅπη. Ἐ οαπὶ 50Π0]. Ψεί, --- λευχὸν ϑέαν 

(οαπη οἱ. λευκὸν τὴν ϑέαν) α΄ -δ' εδ΄5. (α΄ ἔν. ἃ. ο. λευχὰν ἢ) --- λευχοϑέαν εἰζ΄ 
͵ 

- λευκανθέαν ΑἹ. Βο.Ἐ [{ σώμασιν ἐπίαναν ΒΒ --- σώμασι ἐπίαναν Ὦ --- 
, ΨΕΝ ᾿ ͵ 

σωμασ᾽ ἐπίαναν α' β΄ δΊΣ Σ΄ εἶζ'΄ ΑἸ. Βο.Ἐ --- σωμασι πίαναν Ηπι. Κγ. Βρ.5 
, “- Ω Η 

--- σωματ᾽ ἐπίαναν Ηπι..2 Βῦ.Ἐ (οὰπι ὅ0}.1) -- σώματα, πίαναν ΗἹ, μ πε; 
24 νεογήους Ὁ -- νεογυίους τ6}1. [ ὁ δὲ, Β.ΒΏ. --ἾἶΣ Ἂκ Βο: ὥ»-. 

ὁ δ᾽ τορος. Μτι,Ὲ {{ ἀμφιάρηΣ ΒΒ α' β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βα.Ἐ -- ρἱ. ὙΠΟ]. 
συνίζησις οἱ ἕνεκα τοῦ ἀμφιάρεω. -- ᾿Αμφιαρῆι ὅπ, --- ᾿Αμφιάρηι ΗΥ. -“- 

᾿Αμφιάρῃ (Ηγ.) Βε. Βῦ.Ἑ {} σχίσαις ΒΙΒ -- σχίσε Β4Β, Βο; -- σχίσεν 

Πα δ᾿ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." --- σχίσσε Π),, --- σχίσσεν (Ηπι.). Βὺ.Ἐ --- 0}. οί. 

διέσχισε --- 5]. ὙΠ]. ἔτεμεν, [| ταμβίέα Ὠεζ' [|[025 τὰν ΟἸΙΠΟΒ ΒΟΙΙΡΌΙ οἱ 

Ἱπιργοββὶ --- - γᾶς ΗρΚ, --- γᾶν (βαϑύστερνον, χϑονὶ κρύψεν δ᾽) ΒΔ. 6 ΘΟΠο]Ιο. 
|| κρύψε δ᾽ ΒΒ -Ψεν δ᾽ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ [28 πεῖροις ΤΠ (ςοπιροηάϊο 5γ]- 
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3 Ἷ ͵ ,ὔ “ 3 , ε 
ἐγχιέων ταὕταν ϑανάτου πέρι καὶ ζωᾶς ἀνωβάλλομαι ὡς 

ἤ “ Ἵὕ 

πόρσιστω, μοῖραν δ᾽ εὔνομον 70 
. “-- ᾿" Α " ᾿ 5 ’ 

40 αἴἰτεω σε παισὶν δαρὸν Αἰτνωίων ὀπάζειν, 

-“ ἤ 3 “", “ 2 7 Ι 
Ζεῦ πάτερ, ἀγλαίαισιν δ᾽ ἀστυνόμοις ἐπιμίξζαι Στρ. ζ΄. 

2 7 Λ 7] 5 εν 1 ᾷ Υ Α 

λαὸν. ἐντί τοι φίλιπποι τ΄ αὐτοῦι καὶ κτεάνων ψυχὰς 
5 ,ὔ 

ἔχοντες κρέσσονως 75 
“ὕ “ἤ “ὔ 3 “Ὁ λΧ ᾿ ες. ἢ , 
ἄνδρες. ἄπιστον ἐειπ᾿" αἰδὼς γὰρ ὑπόκρυφα κέρδει 

7 

Χλεπτετοαις 
ὰ ,ὔ 7 , ε ,ὔ ) Ι 

ἃ φέρει δοξαν. Χρομίῳ κεν ὑπασπίζων παρὼ πεζοβοαις 
7 “Ἢ 5 ᾿ 

ἵπποις τε ναῶν τ᾽ ἐν μάχαις 8ο 
“ ἉἋ 7 5 7 ἰ ἀτων: 

45. ἔκρινως ἄν κίνδυνον ὀξείας ἀὺϊτῶς, 
ἤ 

Σ Τρ. ἤ. 
, ΕἸ ,ὔ , ᾿ “᾽ 3 -“ 

οὔνεχεν ἐν πολέμῳ κείνω ϑεὸς ἔντυεν αὐτοῦ ὃς 
ϑυμὸν αἰχμωτὰν ἀμύνειν λοιγὸν ᾿Ενυαλίου. παῦροι δὲ 

βουλεῦσαι φόνου 

παρποδίου νεφέλαν τρέψναι ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στί- 

ῶς 90 

Ιαῦδθ οἐἰς ῬΙῸ ΘΟΙΊΡΘΠαΙΟ 50} 086 ἂν ροβί(ο) --- πεῖραν γ6}1. [| - στόλον 1) 

- στόλων το}]. (οὐ Π),) 
20 περι Ἢ --- πέρι τ16}1. [| 30 αἰτέω)] συνίζησις 9]. Το]. [| παισὶ 

ΒΒΌ -- παισὶν τος, ΑΙ. Βο." [{|ῃ93]1 ὦ ζεῦ ἢ --- ζεῦ το}. {{ἀγλαΐαισι 
Β.Β.. Βο; Μι. 8ι. - σιν γθοο, ΑἹ. Βο.Ἐ δ. [|| ἐπιμίξαι βογρᾷ ΑἹ. Βο.Ἐ 
Ηι, --- ἐπιμῖξαι ὅν. Βρ.32 [|ἕ 82 ἐντί τοι Ομλπ 68 βουῖρῦϊ οὖ ἱπιργθϑβὶ --- εἰσίν 
τοι (Βῦ. οοηϊ.) --- ἔν τοι τίν (κεν ἡ) οοηϊ. τη. Ἐ]. Τοοῖγ. Μοίγ. 254. --- 
Ξ΄6Β0]. Υοῖ. εἰσὶ γάρ σοι ἴῃ ρᾶτδρηγαβι. [| τε] ΒΒ -- | τ᾿ τϑοο. ΑἹ. Βο.Ἐ 

|| 8234. κρέσσονας, ἄνδρες ἄνδρες. ΒΒ --- κρέσσονας | ἀνδρες. τ6}}. [39 

ἔειπ᾽ αἰδὼς ΒΒΌ), -- ἔειπ᾽ αἰδὸς Ὁ --- ἔειπ᾽. αἰδὼς [Β,] τοςο. ΑΙ. Βο:Ἐ 

Ηϊῃ. Βὺύ.Ἐ --- ἔειπ᾽; αἰδὼς Ηγ.3Ὲ | ὑπόκρυφα ΒΙΒΏ. τορος. ΑἹ. Βο." -- ὑπὸ 

κρύφα Βὺ.3Ἐ [344 ἃ ΒΒΡ Πο." οαπὶ 5680]. Ψοῖ, (ἥτις) -- ὃ α'θ' ὃ δ΄ ε'ζ' 
ΑΙ. {{|ὄ 35 ἀν ΒΒ ΑΙ. Βο." Ηπι. Βὺῦ,Ἐ --- ἂν, α’β' δ΄ δ΄εζ' -- ἀν᾽ Β6. Ηγ.2 
|| αὐτᾶς ΑΙ. Βο.Ἐ --- αὐτᾶς βουρι Μι.Ὲ [ οχίσ. ρίθπο αἶβι, [Β]α’β΄ ὃ δ΄ ε'ζ΄ 

ΑἹ, Βοιδ τ ποι ἀϊβι, Β0.. Ββι,, ---. οοπητπαίο ἄϊοί, Ηγ.5} ἢ ὧθ, οὐνεκεν 
ΒΙ), Βο: ε' -- Θ᾽ ἕνεκεν Ὁ --- οὕνεκεν [«β΄ δ΄ δ΄ζ΄. ΑἹ, Ορ.Ἐ {|| κεῖνα, Ὁ 

-- 6}. Τιῖοὶ, ἡ ἀγαθὴ αἰδώς. [31 αἰχματὰν Β εἰο. {[|ἠΑ88 ταρποδίον (5ἰο) 
Ὦ --- πὰρ ποδίου ε΄ --- παρποδέου ΑἹ. - παρποδίου τε]. [| ποτὶ ΒΒ} 81. 

5 Ὲ 
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χερσὶ καὶ ψυχιᾷ δυνατοί. λέγεται μὰν Ἕκτορι μὲν 
κλέος ἀνθῆσαι Σκαμάνδρου χεύμασιν 

40 ἀγχοῦ, βαϑυκρήμνοισι δ᾽ ἀμφ᾽ ἀκταῖς “Ἑλώρου, 95 

Στρ. 9΄. 

ἐνθ᾽ ᾿Αρξίας πόρον ἄνϑρωποι χαλέοισι, δέδορκεν 

παιδὶ τοῦτ᾽ ᾿Αγησιδάμου φέγγος ἐν ἁλικίᾳ πρώτα" τὰ 

δ᾽ ἄλλαις ἁμέραις 1οο 

πολλὰ μὲν ἐγκονίᾳ “ιέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαι. 

ἐκ πόνων δ᾽, οἱ σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκα, τε- 

λέϑει πρὸς γῆρας αἰὼν ἁμέρα.ἁ τος 
45 ἰστω λωχιὼν πρὸς δαιμόνων ϑαυμαστὸν ὄλβον. 

ΕἸ Α οἹ ͵ “Ν “ς ἢ " 

εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἀρηται το 
“ ΠΛΈΥ δ΄ 2“ κ ΕἾ -“νὝ ΕἾ 

κῦδος, οὐχέτ᾽ ἔστι πορσω- ϑνατὸν ἐτι σχοπιᾶς ἄλλας 

ἐφώψασϑαι ποδοῖν. 

οαχη ὅϑομο]. οί. (πρὸς τοὺς πολεμίους) --- ποδὶ α' β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΔΙ. Βο.Ἐ (δυμι 

8]. Το]. ταχυτῆτι, σπουδῇ) 

99 μὲν Ὦ -- μᾶν Β -- μὰν τ6}}1. [{ 3054. χεύμασι [ ἀγχοῦ Ὦ “-- 
χεύμασιν. [ ἀγχοῦ, ΑἹ. Βο. --- χεύμασιν | ἀγχοῦ" (βῖνε ἀγχοῦ.) [τ6}}. 5Ξογ!ΡΕ}]} 
ΟΡ." --- χεύμασιν [ ἀγχοῦ, Βῦ.Ἐ || 40 βαϑυκρημνοῖσι [ΒΒ 3 δ΄ ζ΄ Ὁ] 
ΑΙ. Βο.Ἐ ὅ5πι. Οχ.Ἐ --- βαϑυχρήμνοισι [αἼδ΄ ε΄ 8ι. Βᾶ, Ηγ.5 Βὺ.Ἐ {| ἐλώρου 

Β -- ἕλωρου [Β|Β[0] τεες. ΑΙ. Βο: ἘΞ {{|0Χ4] ἔνϑ᾽ ἀρείας πόρον ΒΒ, α’β΄ δ΄ 
δ΄ εζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- ἔνϑ᾽ ᾿Αρείας πόρον 8ι. Οχ. Ηγ. --- ἔνϑ᾽ ᾿Αρειᾶς πόρον 

8. Βὰ, --- ἔνϑα “Ρείας πόρον Βε. -- ἔνϑ᾽ ᾿Αρέας πόρον Βιι. Βὺ.Ἐς νἱᾶθ 

δὰ Ο. ΧΠΙ, 78. --- ἔνϑα “Ρέας πόρον (Βῦ.) Ηΐ. [{- καλέουσι δ΄ ---- καλέοισι 
το}. ΠΟ -κε ΒΒ. -- κεν τϑος. ΑἹ. Βο."Ἐ {{ 42 ἀγησιδάμῳ Ὁ --- ἀγησιδά- 
μου ΒΒ τεος. ΑΙ. Βο.Ἐ {{Ἀλικ. οπιποβ [[μ. ΒΒ --- ἅμ. τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ 
Ι| 48 ἐν κονία(ᾳ) χέρσῳ [Β]Π α΄ δ΄ ε΄ ΑἹ. δι. --α Ἰά, (βεα χέρσω) [Β,0.1ΒἘζ΄ 
ο: Ορ. Μι. (δὰπῃ ὅ6 ἢ. Μοῦ. 5) --- ἐγκονίᾳ χέρσῳ Βογϊρβὶ --- ἐν κονίᾳ χέρσου 

ὅθ... ει.) [| 44 δὲ οἵ, σὺν Β.: --- δὲ οὗ, σὺν Β."Β --- δὲ οἱ σὺν Ὁ --- 
δέοι σὺν Π, --- δὲ οἷον, σὺν Βο; (ὁχ ἀπρ!ῖοῖ δοοθηΐα οοαϊοῖβ Β πιδ]6 ἰπίοὶ- 
Ἰεοίο) --- δ᾽ οὗ (δ᾽, οἵ) σὺν τορος. ΑΙ. Βο.Ἐ [| αἰὼν] ἐὼν ΑΙ. Βο. Βτιπι [} 

ἁμέρᾳ α΄ ΑἹ, (βεἃ α' οὔπὶ ρα]. ἡ ἡμέρα αἰών) --- ἁμέρα το}1. [[Θ| Ῥοϑὲ ἅμ. ποῃ 
αἰδι. ΒΒ.α'΄ ΑΙ. [[ 45 ] ὅλαον ἢ {406 χτεάνοισι ΒΙΒΏ. -- χτεάνοις Υθ06, 

ΑΙ. Βο.Ἐ {{ἐπί, δόξον Ὦ [| 47 οὐχ ετι πόρσω Β (βεὰ ε ἴΐα βορίαπι εδ΄ 
αἴ 4σ' Ιορὶ ῬΟΑΒΣ --- οὐκ ἔτι πόρσω Β --- οὐκ ἔστι πρόσω ἢ -- οὐκέτ᾽ ἐστὶ 

πρόσω (εἶῖνο οὐχ ἔτ᾽ ἐστὶ πρόσω) ἃ Βδε 'ζ΄ ΑἹ. --- οὐκ ἔτ᾽ ἐστὶ πόρσω Βο.Ἐ 
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ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον" νεοϑαλὴς δ᾽ αὐξεται τι 

μαλϑακᾷ νικαφορίω σὺν ἀοιδᾷ" ϑαρσαλέα δὲ παρὼ κρα- 
τῆρα φωνὰ γίνεται. 

50 ἐγκχιρνώτω τίς νιν, γλυκὺν κώμου προφάταν, 120 

7 ,ὔ ͵ ἣ 

ἀργυρέαισι δὲ νωμάτω φιώλαισι βιωτῶν Στρ. ια΄. 
ΕῚ , “ΝΟ « 5 δ ῇ 7 7ὔ 

ἀμπέλου παῖδ᾽, ὡς πο ἵπποι κτησάμενοι Χρομίῳ πέμ.-- 
, “ 

ψαν ϑεμιπλέκτοις ἄμα τῈς 
“, Ι Ὁ “ ξυν ἢ » “ “ Λατοΐδωα στεφάνοις ἐκ τῶς ἱερῶς Σικυῶνος. Ζεῦ πάτερ, 

ΕῚ ͵ 2 “ Ἁ 7 ε 

ευχομαι ταῦταν ἀρετὰν κελαδῆσαι σὺν Χαριτεσσιν, ὑπὲρ 
-»" -“μ" ’ 

πολλων τε τιμοώλῴειν λογοῖις 130 
3 "“»" “ » 

55 νίκαν, ἀκοντίζων σκοποὶ ἄγχιστα Μοισᾶν. 

Βά. Ηπι.:1 Ηγ. --- ἰ4, (864 οὐκέτ᾽) Βῦ. Βρ.2 --- οὐχ αὖτ᾽ ἔστι πόρσω ϑίωη. 

-- οὐκ ἔτ᾽ ἔστι πόρσω Οχ. -- οὐκ ἔξεστι (γε] ἔνεστι) πόρσω Ῥν. --- οὕπως 
ἐστὶ πόρσω εοηΐ, Ηγ. (Ηπι.3) ΤῊ, -- οὐκ ἔστιν τὸ πόρσω Ηπι.2 Βρᾳ.: -- 
οὐκ εἶτ᾽ ἔστι πόρσω Β6. -- οὐκ ἔστιν τι πόρσω ΒΌῦ. οοηΐ. --- οὐκ ἔστι πρόσω 
ον ϑνατὸν ἔτι 5βἴγθ οὐχ ἔστι πρόσω ϑνατὸν.... ἔτι Βό. οοηΐ. --- οὐκ ἀνδρ᾽ 
ἔστι πόρσω ἯΙ. -- ἀνδρ᾽ οὐκ ἔστι πόρσω Βα. [1] ϑνατὸν ἔτι ΟἸΊΠ68 

48 ἡσυχία δὲ, Β.Β). Ορ. (οὰπὶ ὅ6ῃ. Ὑ οὐ. δα ἢ. 1.) --- ἀσυχία (68. 
ψοί. δὰ Ν. Υ, 10 νυ]ρ. ἴπ Ὁ; υδὶ ἱπ Βο. [Β] οβϑὲ ᾿Ασυχία) --- ἡσυχίαν 

α΄ β΄ δ΄ δ΄εζ΄ ΑΙ. Βο." --- ἀσυχίαν Βε. Ηγ.2Ἐ -- ἀσυχία Βρ.2 Ηἰ. Βα. [| 49 
αὐδὰ Πεζ΄ -- ἀοιδὰ(ᾳ) ΒΒα' δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ [|| ϑαρσαλέω Β --- ϑαρσαλέον 

[51π6 δὲ] ὅ9 0]. Τμποίδηϊ ὕοην. 82, -- λέα [Β.0] τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπὶ Θ6ἢ, 

γεύ. εὐ ρ. Ὑτῖο]. ϑαρραλεωτέρα) [|| κρᾶτηρα ΒΙΒῸ Βο; ΔῈ. 85»νν..323 Βρ.3 
ΗΙι, --- κρητῆρα Ὁ, τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- κρητῆρι 5080]. Τποΐδη, 11.; ΟΥΐοη, 88, 

16 [[| γίνεται Β.Β}).α' δ΄ δ΄ ε΄ζ΄ ΑΙ, Βο:" Βρ.132 --- γίγνεται Βὸ.Ἐ [|| 80 μιν 
ΟἸΉΠ65 [[ προφάταν ΟἸηπθ8 []| 5] ἀργυραίεσι Ὁ [|| 52 ϑεμιπλέτοις Ὁ [] 

ἀμφὶ [ΒΒ]Πα΄β΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." Οχ. --- ἅμα ὅπι. Ρ-.. ΗΥ. ΒΕ. (οαπι 568.) 
|| 58 λατοίδα οἴηηθ8 [| τῆς ΒΒ -- τᾶς Ὁ τθοο, ΑἹ. Βο." [|| ζεὺ πάτερ 

οατα δηϊθοθαθη!θα8Β οοπϊαπηρὶ 1) --- αὐπαπθ ΡΙθη6 αἰδύ. Βο. --- οὰπὴ 566. 

γ6}1, [|[0Α,54 ταῦταν (5:9) Ὁ []| χαρίτεσιν Ὁ -τεσσιν 16}1, [| τιμαλφοῖν Ὁ 
-- τιμάλφων Ηι. --- τιμαλφεῖν Τ6}]. --- φ1. ΤΥΪΟΙ, τιμὰν ἐν λόγοις Ι 55 νικᾶν 

ΒΒ Πα’ β΄ δ' δ΄ δ΄ εζ'΄ ΑΙ. Βο. Μι. (Θὰτη ρ]. ὙΥ]Ο]. νικῶν) --- νικᾷν Βγ, --- νίκαν, 
(ἴῃ πα]1ο βουϊρίο) Ορ. Βγιτα 5... [{ ἀκοντίζειν ΗΓ, --ο ἀκοντίζων οἸηπθ5. ΤῈ]]. 
|| σκοποὺ ἄγχιστα [ΒΒα΄εἰζ΄δ΄ δ΄ ΑἹ. Βο." --- σκοποῦ. ἄγχιστα Ὦ --- σκο- 
ποῖ᾽ ἀγχιστα ΑἸ. ΒΑ. τϑοίθ; οἵ, δὰ Ο, ΧΙΠ, 84 απατιαυθδπι οἴΐαπι σκοπῷ 
ἄγχιστα ἀρίεπαϊ! ροββὶῦ --- σχοποὺ τ᾿ ἀγχιστα Ηι. [| μοισᾶν ΒΒ τθοο. 
ΑΙ. Βο.Ἐ Βα. --- μοῖσαν (ἀρυᾶ ὅ68. ει.) Ηἱ. 

Βα ΒΟΥ, ὕμνου τέλος χρομίου αἰτναίου: α' δ΄ --- τέλος ζ’ --- οπῖ. ἴῃ τΕ]], 



[ΪΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ 1} 

ΘΕΙΑΙΘ, ΑΡΓΠΈΕ 19, 
ΠΑΛΑΙΣΤΗΙι. 

Φ ΊΤΟΡΒ 86. 

ἜΝ. ΞΘ τ τ “- 

Ε Ε -ξοιάκεν τοῦτα δι ον ων ὦ» ΣῈ 

5 δ διῶ τι οι σι... τς ρῶς πε τι 

Ε Ρ»ο ἀ᾿. 

δεν τ τν Ἀὁ ἐδο νιον ἀπά, υς ον κεν ὃ. 

Τῷ ΥΒΕΡΟΟΣ τοῖς νὼ ἘΞ νύσιξξ-.-. δ Ξυξ κα Ξ 

ἊΝ ἃ 

Στρ. ο, . 

Β » - ͵ ᾽ὔ »“» ͵ 

Δαναοῦ πολιν ἀγλαοϑρονων τε πεντήχοντω χορᾶν, Χα- 

βιτες, 
ἡ] « -“ Ἁ ε -“ 3 

Αργος Ἥρας δῶμα ϑεοπρεπὲς ὑμνεῖτε φλέγεται ὃ β 

ἀρεταῖς 

. . , Ψ{Ά ν αλ ἥμ ΠΟΥ. Ομΐδβα ἰὴ ΒΒ --- Θειαέῳ παιδὶ ἡλίου, παλαιστῇ. α΄ β΄ δ΄ δ΄ εἰζ ] 

ΑΙ. --- Θειαίῳ παιδὶ Οὐλίου παλαιστῇ. Βο. --- Θεαίῳ ᾿Αργείῳ παλαι- 

στῇ. Βὺ.» 

1 ἀγλαοϑρόνων ΒΒ. Βο; Ηπι. Βύῦ." --- ἀγλαοϑώκων α'β' δ' δ΄ ε'ζ' ΑΙ. ' 
Βο.Ἐ (οαπὶ ρα]. Τυῖοὶ, ἐνδόξων) --- ἀγλαοϑράνων (Βᾳ.3) [ΠΟᾷ2. ὑμνῆτε Β -- , 
ὑμνεῖται Ὀδ΄ -- - ὑμνεῖτε Βα' βΊΣἽε΄ζ΄ ΑἹ. Εο." οὐπὶ ὅθι, οι. (ὑμνήσατε) 



ΝΕΜΕΑΛ Χ. 475 

“ἤ ὔ . 

μυρίωις ἔργων ϑραάσέξων ἕνεκεν. ς 
9 ψ Ι 

μακρὼ μὲν τὰ Περσέος ἀμφὶ Μεδοίσως Γοργόνος" 
3, ᾿ Μἤ -ὠψ 2 “ 

ς πολλὰ δ᾽ Αἰγύπτῳ τὼ κατέκτιϑεν ἀστη ταῖς ᾿Επάφου 
παλάμαις" 

4,89 ἐ ! , 5 Ξε: 
οὐδ᾽ “Ὑπερμήστρω παρεπλωγχ,ϑήη.» μονοψψαφος ἐν κολεῳ 

κατασιχιροῖσω ξίφος. το 
ἾἌντ. α΄. 

Διομήδεα δ᾽ ἄμβροτον ξανϑά ποτε Γλαυκῶπις ἔϑηκε 
ϑεόν- 

"“ ΕΕ: ! Ἔν χος -“» λ ὕὔ 
γαῖω δ᾽ ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο κερωυνωσεῖσω διος βέλεσιν ι5 

3 , 

μάντιν Οἰκλείδαν, πολέμοιο νέφος" 
᾿ ᾿ ἐ 5 ἡ ! 

10 χαὶ γυναιξι καλλικόμοισιν ἀριστεύει πάλαι. 

3 ἕνεκε Ὦ -- ἕνεκεν [Β]Β τϑος. ΑἹ. Βο." {4 κακρὰ Ὦ -- χαϑαρὰ 

Ὁ, -- μακρὰ Β.Β τοοο. ΑἹ. Βο: (οὰπι 8568.) [[ τὰ] τοῦ δ. [} 
περσέ.. Β (ὀοχροβὶ8 11{6γ18) ---- περσέως Β,Β}). ΑΙ. Βο: Οχ. --- περ- 
σέος τοος. ὅτι. Βά. Ηγ. Βε6. [|[5. πολλά δ᾽ Αἰγύπτῳ κατῴχισϑεν, ἀστη, 
ταῖς ἐπάφου παλάμαις. Β. (564 ἀστη [οτίαθβ6 δοορηΐα οατοῦ ἰπ ἰθχύα,, ἀρ ὶ 

ἰηΐορτα ᾿ἰπθα Ὀ]α 5. ταὰ]θ Παθὶϊα 6580) --- 14, (804 5ῖπθ ᾿ηΐοσρ.) ἢ --- 4, (κατ- 

ὠκισϑὲν ἄστη ταῖς) Β -- ἰἅ. (δ6α ἐν αἰγ.) Π), --- ἰἅ. (ββα κατῴκισϑεν ἄστη,) 

α'δ'΄ Βο." Οχ. Ηγ. Βρ.2 --- ἰἅ, (ϑἰπθ. ἀἴ8ι.) δ΄ εζ'΄ ΑἹ. --α βουῖρβὶ τὰ ομῃ 
Βὸ.2 οὐ [κατ]έκτιϑεν οὐαὶ Ηπα.2 [|0Ο 6 ὑπείρμ]ηστρα Β ὀχοδὶβ ΠΡΟ 5 (μ, ποῃ 

μν [υ͵5586. νἱάοίαγ) --- ὑπερμήστρα Β,Β Πο; (οὐ 8680]. ἴῃ. Β Βο.) -- ὑπερ- 

μνήστρα Ὁ τοοα. ΑἹ. Ηο. ἢ (66 5010]. ἱπ Ὁ 56π|6}) --- ὑπὲρ μνήστρα Ὁ), (οἱ 

56Π161 ἴῃ ὅ9Π0]. ΠὨ) []} παρεπλαγχϑη [Β.Βα΄ δ΄ 90. Βο.ἕ -- παρεπλάχϑη 

δ΄εζ΄ ΑἹ. [|ὄ μονόψαφος Ηοκ. (ὁπ 5080]. 6. τοῦθ) --- μονόψαφον τ0}}. [} 
κολεῷ(ὦ) ΒΒ α΄ β΄ δ' δ'εἰζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ (ϑατα Β6 0}, Μετ, τὸ δὲ κολεῷ ἀντὶ τοὺ 
κολῷ κατὰ συνίζησιν) --- κουλεῷ Ηπι. Βῦ." [{ κατασχοῖσα [ΒΒ α΄β' δἼδ΄ ΑΙ. 
Ηο.Ἐ --- κατασχοῦσα εἶζ΄ [] ὃ κεραυνῷ. ϑεῖσα ΑἹ. [|- βέλεσι ΒΒ Με. 8:. Βά. 
Ηγ.2} --- βέλεξ 1) (ΠἰΒὶ 15. ἀποαὰθ ἐσ Βου 6 6 νοΐ; ε οὔ ἐσ 58 θρῖιι8 Υἱχ 

Ροβϑαηῦ αἰδυύίηρα! ; οἵ, Ν. ΙΧ, 417) --- βέλεσσιν δ΄ ε΄ --- βέλεσιν [αἼβ' δ΄ ζ΄ ΑΙ. 
Βο." δ. Οχ." Ηπὶ. Βῦ." [|| 9 ὀϊκλείδαν [Β]Β} α΄’ β΄ δ΄ δ΄ ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο. (δαπι 
8]. Τυΐοὶ. συνίζησις) ---- Οὐκ. ὅτι." [|| πολέμοιο νέφος Οπιπ68 βουϊρε οὖ ἱτηρτοβδὶ 
οαπὶ 5010]. Μοῦ. --- π. γέρας Βᾶ. --- π᾿ φάος Βρ.3 [{|10. γυναιξὶ ΒΙΒΡ α' 
β΄δ΄ (δ΄ Ὁ) δ΄ ε΄ζ΄ ΑἹ. πο: ἔ --- γυναιξὶν ὅπ. Ἐ ((η πα}10 βουὶρίο χαρὰ βοΐδπι, ΠϑΠὴ 
46 δ΄, αιθπὶ ποὸπ ἱπβροχὶ, Ποὴ γϑοΐθ, ραΐο, Βῦ, τοϊαίαπι 650) [| πάλαι οὐπὶ ἀπίο- 

οοαθπθι5. οοπἰαηρπηῦ Βα’ β΄ δ' δ΄ εἰ ζ΄ οὐπὶ 5600]. οῦ, --- διηθίσιαθ (βῖμθ ἀϊ- 
β1ποίϊοπο) ΒῸ ΑἹ. Ηο. --- πάλαι οἴππ βθαπθπθιιβ οοπίαῃρ. ΟΡ. ἀπᾶθ ρταγα 

ΟΘΡΟΥΪΩΙ ᾿ημ ουραποῦϊο [Ο0]]6η4ἃ οϑύ. 
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Ζεὺς ἐπ᾿ Αλχμήναν Δανάαν τε μολὼν τοῦτον κατέφανε 

λόγον" 20 

πατρί τ᾽ ᾿Αδράστοιο Λυγκεῖ τε φρενῶν καρπὸν εὐθείᾳ 

συνάρμοξεν δίκᾳ" 

Ἔπ. α΄. 

ϑρέψε δ᾽ αἰχιμὰν ᾿Αμφιτρύωνος. ὃ δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος 

ἱκετ᾽ ἐς κείνου ,γενεάν, ἐπεὶ ἐν χωλκέοις ὅπλοις 25 

15 Τηλεβόας ἐναρόντος ὄψιν ἐειδόμενος 

ἀϑανάτων βασιλεὺς αὐλὰν ἐσῆλϑεν, 

σπέρμ ἀδείμαντον φέρων Ἡρακλέος" οὗ κατ᾽ Ὄλυμ- 
σον 30 

ἄλοχος Ἥβα τελείᾳ παρὰ ματέρι βαίνοισ᾽ ἔστι, καλ- 

λίστα ϑεῶν. 

11 ἀλχμήναν Β.ΒΌ .[«'β'ΣΊΣ΄ Βο; Ηγ.2Ἐ --- ἀλχμάναν ε'ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ } 
μολῶν ΒΒ --- μολὼν Ὁ, τεοο. ΑΙ. Βο:Ἐ [{ τὸν, Ὁ -- τὸν ΒΏΓ[α΄ 9]β' δ΄ δ΄ 
εζ' ΑἹ. Βο. -- τοῦτον ὅτη. (οαπι 5680]. Υ οἱ.) --- τὸν μὲν (Βῦ.) --- πιστὸν 
(Βα.3) {Π 12 πατρί τ᾽ Β.ΒΗ[αΊΒ' δ΄ δ εζ΄ Βο: Ηγ.: Βῦ,» --- πατρὶ τ᾽ ΑΙ. 
-- πατρί δ᾽ Ηγ.328 βοῇ, --- πατρὶ δ᾽ Ὁ, Ηγ.45 (Β5.32) [{στὸχ εὐϑείᾳ 
οτηΐββα οϑὲ ἴῃ εζ συνάρμοξξ Β --- συνάρμοξε Ὦ --- συνάρμοξεν Β τϑῶο. 
ΑΙ. Βο.Ἐ {18 ϑρέψαι δ᾽ ε΄ --- ϑρέψεται δ᾽ ΑἹ. --- ϑρέψε τὰν δ᾽ ὅπ. --- 

Θρέψεν δὲ Οχ. --- ϑρέψε δ᾽ το}. [ὁ δ᾽ ὀλβῳ(ω) φέρτατος ἵκετ᾽ ΟἸΩΠΕ5 
ΒΟΙΡΟ οὖ ἱπιργθϑϑὶ [[ 14 ἐς κείνου ΠΤ). τοοο. ΑἹ]. Βο. ἢ --- ἐς ἐχείνου ΒΒ || 
Ῥοβὲ γενεὰν ρΙεπο ἀϊβι. Βα' β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.» Ηγ. Ηπι.3 --- ποι αἰἶβέ, ΒΌ -“-- 

σοιητηδίθ δ΄ ϑη.Ἐ Ηπ.: Βῦ. [{| ἐπεὲ ἐν ΒΒ. ὅπι. Ρυυ. Ηγ. --- ἐπεὶ καὶ 
ἐν α'β΄ δ΄ δ εζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. [{|Ξ χαλκέοις] συνίζησις ε]. Ὑτῖοῖ, [{Οξ 15 ἐναρόντος 
βουϊρϑὶ εχ β6ῃ, --- ἔναιρξ, τί οἱ ΒΒ --- ἔναρε. τί οἱ Ὁ --- ἔναρεν. τί οἱ 
α'β΄ Σ΄ δ΄ ἐζ'΄ ΑΙ. Βο. Με. (δᾳαοι ΤΥΐοὶ, αὐ ε΄ ἔναριν, τί οἷ) οὐπὶ ρα], ὙΥΟΙ, 

ἐφόνευσεν ὁ ἀμφιτρύων. κατά τι. --- ἔναρέν, οἱ Ορ. Οχ. Ηγ. --- ἔναρεν. οἱ 8. 
-- ἐναρόντι Εἰ. 81. Βᾶ, --- ἔναρέν τοι (βῖνα γ᾽ οἱ) Ῥα. --- ἔναρεν, τῷ ΜΙ. 

-- ἕναρεν᾽ τῷ δ᾽ Ηπι.ῖ --- ἔναρεν, καί οἱ (ογα51) Βῦ,Ἐ --α ἔναρεν, οἵ Ηπι.3 
-- ἔναρεν, ἵν τ᾽ (ΤῊ.) --- ἔναρεν, τῷ δ᾽ ΚΥ. Ηοι. --- ἐναρόντι οἱ ὄψιν (γεὶ 
ἐναρίζοντι ὄψιν) Βα.12 --- ἔναροντ᾽ ὄψιν οἱ ΑΒ, ὅ.ν..28 Βρᾳ.32 [|Ὄ 16 ἐσῆλϑε. 

Β --- ἐσῆλθε Β. -- ἐσῆλϑε, Μετ. 8ι. Ηγ.24 Βοῃῇ, --- ἐσῆλϑεν. (α΄ 3)β΄ δ΄ 
- ἐσῆλϑεν, δεζ' Βο. Ορ. 51. Ηγ.135. Β6. Βρᾳ.2 -- ἐσῆλθεν ΑΙ. 
Βό." Βα. {| 18 τελείᾳ 5ογριὶ ΑἹ. Βο." δι, ΒΟ. --- Τελείᾳ Μτ. ὅπ. 
|| μητέρι ΒΒ --- ματέρι Ὁ τορος, ΑΙ. Βο.Ἐ [{ βαίνοισ᾽ οἸηπαβ [[ ἔστι ϑὅ1ι.Ἐ 
- ἐστὶ 5δογρ ΑἹ, Βο,Ἐ 
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, ! 

Σσρ, βι., 
7 ΓΑ ͵ 3 ῳ 3 “-ν “ὔ 

βρωχιύ μοι στόμω πάντ᾽ ἀνωγήσασϑ᾽, ὅσων ᾿Αργεῖον ἔχ ει 
,ὔ 

τέμενος 35 
“μ" 5 » 2) δ Α ἕ τὶ Α “᾿ Ι 20 μοῖραν ἐσλῶν᾽ ἐστι δὲ καὶ κόρος ἀνδρώπων βαρὺς ἀντιάσαι" 

Ν “Ὁ 2 5 ΄ 
ὥλλ᾽ ομως εὐχιορδὸν εγειρε λύραν, 

, ͵ 
καὶ παλαισμάτων λώβε φροντίδ᾽ " ἄγων τοι χιώλκεος 49 

»“ 5 ᾿ 5 

δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουϑυσίαν Ἥρως ἀέϑλων τε χρίσιν᾽ 
ΚῚ “ὦν “] Ι “] ὙΠ ν Ϊ 

Οὐλία παῖς ἐνϑα νικώσαις δὶς ἔσχεν Θεϊαῖος εὐφόρων 
λακγον πονων. 4ς 

ἤ 

Αντ. β. 
“ «. Ἁ “Ὕ 

25 ἐκρώτησε δὲ καί ποδ᾽ Ἕλλανα στρωτὸν Πυϑῶνι, τυχιὰ 

τε μολὼν 
Ἁ “μΝ 7, ΙΝ ,ὕ 7 5} καὶ τὸν ᾿Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισί τ᾽ ἐδωκ᾽ 

“ 

ὦροσαι, 
᾿ δ᾿ 3 μ Ι 7 

τρις μὲν ἔν ποντοιο πύλωϊισι λοΐχιων, 50 
-“"ρ Ξ ΕἸ ͵ 

τρὶς δὲ χαὶ σεμνοῖς δωπέδοις ἐν Αδραστείῳ νόμῳ. 
»ΣὋ΄᾽΄ , -»- Α ΕΥ -“ ᾿ - 

Ζεῦ πώτερ, τῶν μὰν ἐρώται φρενὶ σιγᾷ κοι στομω" πᾶν 

δὲ τέλος 

19 ὅσων ἀργείων Ὦ -- ὃσ ἀργεῖον ἃ, Ὡς ὅσων ἀργεῖον Ὑ6}1, [[.20 

ἐσλὼν οπιπθβ [| ἔστι οπηπεβ [21 ὅμως οἴηηθβ 22 ἄγων εἰζ' 

ΑΙ. |], χάλκεος Β --- χάλκεος 16}1. οὰπὶ ὅ6Πο]. Μοῦ. [| 28 βουϑυσίαν 
ΒΒ Ρυ. 86. Ηπι. Βύ." --- ϑυσίαν α' β' δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." Οχ, ΗΥ. --- τὰν 
ϑυσίαν ὅιη. ΒΑ. --- ὅ60Π0]. γοῖ. τὴν τῆς (Ὁ τοῦ) ϑεοὺ ϑυσίαν [24 οὐλία 

[ΒΒ] Βο." οαπι 5680]. οι. ἴπὰ Βο. [ΒὉ] --- ἀλίά Ὁ --- ἁλίᾶ α’β' δ΄ δ΄ ΑΙ. 
οατὰ ΤΙῖο]. οἱ. ὁ τοῦ ἡλίου παῖς ϑειαῖας --- ἁλίου εἶζ΄ --τ ἴῃ ὅ6801. Ὁ οϑῦ 
ὁ τοὺ ἡλίου παῖς ϑειαῖος [!} νικήσαις ΒΒδ΄, ---- γικάσαις Τα’ β΄ δ΄ δ΄ εἰζ' Α1 

Βο.ἢ --- νίκας δ΄(3) [] ν8. 456 νυ]ρ. οταὰ, Β [1 ἔσχε Β --- ἔσχε Ὦ -- ἔσχεν 
γθοο, ΑἹ. Βο.Ἐ [{ ϑειαῖος [Β]0 τϑος. ΑἹ. Βο.Ἐ (οαμα ὅ6ῃ. Ψοῖ,. οὐ Βθο.) 
- Θεαῖος Ηπι. Βῦ." Οὐ δὰ Ο. ΧΠῚ, 78, [|| εὐφρόνων Βε Ορ.π --- εὐφό.- 
ρων ΒῚ Ὁ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ.Ν (οαπὶ 9]. Τυῖο]. ἐπικερδῶν) --- Ούγδααθ βουῖ- 
Ρύατα. ἴῃ ὅ6Π0]. ϑύ. οὖ ἵπ ὅ0}01, ΤΟΙ, τηθπιογαῦαν, --- δυσφόρων ὅτ. ΒΑ, 

-τ δυσφρόνων Βρ.2 [25 μολὼν ΒΒ -- μολὼν τεοο. ΑΙ. Βο.Ἐ [26 
ἰσϑμεῖ Βο. ΒΥ. Μετ. || νεμέᾳ(α) οπιπθ5 [{. μοίσαισί τ᾽ Β.Β}).α' β΄ δ΄ ὃ εἰζ΄ 
ΑἹ. Βο: Ἐ (ουτὰ 5 ἢ, Υο..) --- μοίσαισιν (Ηγ.) ΒΕ. (Β5.) Ηἱ. ---, μοίσαισιν Βδᾶ. 

| 28 νομῳ(ω) 5οτρ ΑΙ. Βο. Ηγ.2 (οαπι 8568.) --- νομῷ ϑδη.Ἐ -- 
(- εἰου) νομοὺ (ΡΜ. ΜΙ.) [| 29 μὲν [ΒΒ]Πα΄(β΄ Ὁ) δ΄ δ΄ εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- μὰν 
51, (οχ 5.8.) --- μέν γ᾽ Ῥν. 
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30 ἐν τὶν ἔργων" οὐδ᾽ ἀμόχϑῳ καρδίᾳ προσφέρων τόλμαν 

παραιτεῖται χιάριν" 55 
Ἔπ. β΄. 

γνώτ᾽ ἀείδω ϑέῳ τε καὶ ὅστις ἁμιλλῶται περὶ 

ἐσχάτων ἀεϑλων κορυφαῖς. ὕπατον δ᾽ ἔσχεν Πίσα 6. 
Ἡρακλέος τεϑμόν: ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν 

ἐν τελεταῖς δὶς ᾿Αϑαναίων νιν ὄμφαι 

35 κώμασαν" γαίᾳ δὲ καυϑείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίως ὃς 
ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγξῶων ἔρχεσιν παμ- 

ποιχίλοις. 

ΣΤρ. γ΄. 

ἕπεται δέ, Θεϊαῖε, ματρώων πολύγνωτον γένος ὑμετέ- 

ρων 7ο 

80 Ἔ ἔργω, ε΄ -- ἔργων. γε }]. ἢ} ἀμόχϑων ζ΄ -- ἀμόχϑῳίω) τΕ}}. Ἐ} πρὸς φέρων 

Σ΄ { 3] γνῶτ᾽ ἀείδω Θεῷ τὲ, ! καὶ ὅςτις Β. --- γνῶτ᾽ ἀείδω Θεῷ τε Ι καὶ ὃς τις Β 

Ἐ- γνῶτ᾽ ἀείδω ϑεῶ τε [ καὶ ὅςτις Ὁ. --- γνωτ᾽ ἀείδω Θεῷ τε, ] δ ὥς τις α' β΄ δ 

εἶζ΄ ΑΙ. Βο." --- 14. (Ξε χ᾽ ᾧςτις) Με. 8:. Οχ. Ην. --- γνώτ᾽ ἀείδω ϑεῷ τε, καὶ 
ὃς ἱ τις Ρυ. {{ 32 ἀέϑλων ΒΒ «’β΄ δ΄ δ΄ ε'ἶζ' ΑΙ. Εο.Ξ (δαπὶ οἱ, Ὑυῖοὶ. συνέζησις) --- 
ἀϑλων Ηπι. Βὺ.Ἐ [1 κορυφᾶς ὅϑῖη. πα. (οατῃ ὅοῃ. Ὑοῖ. αἱ νἱάοίατ) --- χο- 
ρυφαῖς τῸ]], Ι ὕστατον Ὁ --- ὕπατον [ΒΒ γτθος.] ΑἹ. Βο. --- ὅ6Β. ρᾶγ. ἐν- 
δοξοότατον καὶ ὑπερέχοντα Ι ἔσχε Β --- ἔσχε ΒΌ -- ἔσχεν τθοο. ΑΙ. Βο.ἢ 
||: 33 ρμοβὲ τεϑμὸν ποὺ ἀἶβε. Β0 ΑἹ. --- ἀϊδβε. (ῬΙθμ6) τϑος, Βο.ἢἘ (οαπι ὅοΝι. 

γε ει.) --- ἀὐτᾶτπι ἴθ Β Ραποίμππι 5ἰῦ ΠΘΟΠΘ ΠΟῚ φοῖϊοβῦ ἀἰβοοσηὶ [[ ἀδεῖαι 
ΟἸΏΠ65 ΒΟΥΡΕΪ οἵ ἱπηργοββὶ ---τ ἀδείᾳ (ν. 1. δρυᾶ ὅ.ῃ. γεῖ.) (Ητ. οο]δῖο Ρ. ΙΧ, 

98) [γε μὲν τεοο. ΑΙ. Ηο: Ἐ --- γέ μεν Β --- μὲν (δῖπθ γε) Ὁ --- γε μὴν 

Ὁ, --- ρᾶγ. ὅθ, ει, οὖν [ 34 τελεταῖς. Β --- τελεταῖς, Β ---- τελεταῖς 

Ὁ τϑοο. 41]. ο.Ἐ (ουπὶ ὅ6ἢ. Υ 68.) --- τελετᾷ (ν. 1. δριιᾷ ὅ6Ὰ, Υ εἰ.) (Η:.) }} 

δὶς. α'β' δ δ εζ΄ ΑΙ. Βο. --- δὶς ΒΒ᾽ Ορ.ν ! νιν Βὺ." -- μιν ΒΒ Βο. 
(πη Βο. μὲν) --- οπιῖδβα νὸχ ἱπ Ὁ --- γὰρ᾽ α΄ β΄ δ΄ δ' δ΄ εζ' ΑἹ, --- τὶν (Βᾳ.3) 
-- ραγ. ὅθι, γεῖ, αὐτὸν [| 35 γαίᾳ(α) δὲ καυϑεέσᾳ(α) πυρὶ, ΒΒ[α' β' ὃ δ ΑΙ. 

Βο.Σ -- Ιἅ. (βορὰ Γαῖα) Ηο: --- ἰᾷ. (βεἃ καυϑεῖσα) Β, --- γαῖα δὲ καυϑεῖσα 
πυρὶ, Π)..εἶζ΄ (πὰ Ὁ. εἰμ ἀϊβι.) | 30 ἀγγέων 9᾽ ἕρ. (Βα.2) {{ἕρχεσι ΒΒα' 
β΄ Σ΄ δ΄ εἶχζ΄ ΑΙ. --- ἕρκεσιν Βο.Κ [{0 παμποικέλοις πι58. ΑἹ. Βο.Ἐ (φῦμα 86}ι.13) 

- παγχαλκχέοις ἃ ϑ0ῃ.2 Ἰδοίαπι ἔαϊδδα Ηἰ, βιυβρίοαίαγ, Ῥδρθῦαπα, || 
31 ἕπεται πι|885, ΑἹ]. Βο.Ἐ (ουπι 80.) --- δέκεται ΗΔ. (οο]] 8 Ῥ. 1, 98; 
Ι. ὙΠ, 68) || ϑειαῖε Β.ΒΏ. τος. ΑἹ. Βο:Ἐ --- Θεαῖε Β0.Ἑ Οὗ δὰ Ο. 

ΧΙ, 78. {{| ματρώων πι58. ΑἹ. Βο.Ἐ ὅ8πι,» --- ματρῴων Μτ, 8:, [{ πολυ- 
γνωτον γένος 5ογἹ]ρ ΑἹ. Βο." Βά.Ἐ (η Ὁ τὸ ΡτῸ τον) -- πολυγνώτῳ γένει ὅπι. ΗΙ. 
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εὐώγων τιμὼ Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν Τυνδαρίδαις ϑα- 
μόκις. 

ἀξιωϑείην χεν, ἐὼν Θρασύκλου 

40 ᾿Αντία τε ξύγγονος, ᾿Αργεῖ μὴ κρύπτειν φάος 75 

ὀμμώτων. νικαφορίαις γὰρ ὅσαις Προίτοιο τόδ᾽ ἱππο- 
τρόφον 

᾿ ἘΞ -"“ 7 
ἄστυ ϑάλησεν Κορίνθου τ᾽ ἐν μυχοῖς καὶ Κλεωναίων 

3 “" δ πρὸς ἀνδρῶν τετράκις" 
᾽Αντ. γ΄. 

3 3 5 - 3 
Σικυωνόϑε δ᾽ ἀργυρωϑέντες σὺν οἰνηραῖς φιώλαις ἀπέ- 

βαν, δ8ο 

Ε “ 2 “ “ - , 

ἐκ δὲ Πελλάνως ἐπιεσσώμενοι νῶτον μωλωκαῖσι κροκαις" 
τ ) " ἄ τ ᾿ 

45 ἀλλῶ χαλκον μυρίον οὐ δυνωτοὸν 

ἐξελέγχειν: μακροτέρας γὰρ ἀριϑμῆσαι σχολᾶς" ὃς 
ς 5 “ ς “ 

ὄντε Κλείτωρ καὶ Τεγέω καὶ ᾿Αχαιῶν ὑψίβατοι πόλιες 
ἃ ’ Α Ἁ ““ ᾿ κ “ “Ὗ 

καὶ Λύκαιον πὼρ Διὸς ϑῆχε δρόμῳ σὺν ποδῶν χιειρῶν τε 
νικῶσαι σϑένει. 90 

38 χαρίτεσί τε Ὁ [[ καὶ | τυνδαρέδαις ΒΒ Εο.ἕ --- καὶ | τυνδαρέ- 
δαισι α'β΄ δ΄ δ΄ ε'ἶζ' ΑΙ. Οκχ. --- καὶ | σὺν Τυνδαρίδαις ὅτ, Βά, Ηγ. Β6. (δαπι 

50.132) [{0ωἉϑαμαάκις,) Θάμ᾽, ἐγὼ δ᾽ ΗΙ. παῖ {ωῳ40 σύγγ. 5ογρΕ! ΑἹ. Βο." 
Οχ. μῃ.132. --- Εὐγγ. ὅι. Βα, Ηγ. Βο.Ἐ ΟΥἿὉ, δά νβ8. 10. {{{ ἀργεῖ οπιποβ [] 

4] νικαφορίαισι Β.ΒΤ). - ίαις τοος. ΑΙ. Βο:Ἐ {{|Ωὅσσοις Ὁ --- ὅσσαις Ὁ), -- 
ὅσαις το]. [|| ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ. προίτοιο ϑάλησε. ΒΒ (βἰπο ἀϊδε. ΒΠ) 
- ἰ4, (βοᾶ ϑάλησεν. οὐ 5'πθ6 ἀϊβέ, ροβὲ τὸ) α'β' δ ὃ εζ΄ ΑΙ. Βο." Οχ,Ἐ (ῃ 

ἢο. τὸ.) --- ἴἅ, (β64 ϑάλλησεν.) ὅπι. Βα. --- ἱπποτρόφον ἄστυ τὸ σόν, | 

Προῖτε, ϑάλησεν. Ηπη.1 --- Προίτοιο τοδ᾽᾿ ἱπποτρόφον  ἀστυ Θάλησεν Βό. 

Ἠπι.3Ὲ {{{ |Ἠ48 -νόϑεν δ᾽ [ΒΒ]Πα’Ρ'δ' δεζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- νόϑε δ᾽ 81." -- 
Ρᾶτ. δὲ ἀρποβοῖῦ [[Ο - ϑένταις Β νἱίοδα [{|0 οἰνοραῖς Π) νἱΐοβ6 [| ἀπέβαν ΒΒ 
Πα’ β΄ ὃ δ'δ΄ ε “ζ΄ (Βδ.) ὃν. Βρ. Ηὖ. οὐπὶ ὅ0ῃ. Ὑοῖ. (ἀνεχώρησαν) οἵ οὐπὶ ρ], 

ΤΙ]. (ἀπῆλθον οἱ πρόγονοί μου, εὐ νβ. 44 βιΡ. πελλάνας με]. ἀπέβη- 

σαν) --- ἐπέβαν (ἴῃ πα}]0 βουϊρίο) ΑἹ. Βο.Ἐ (πιθύπιη ΑἸαϊπαθ νἱθαπι ἃ 
Ηο. ἰδογαίατῃ) [[ 46 -γχει. Ὁ --- γχειν. Π, οὖ τεῖ]. [} - μῆσαι οπηη65 

1 41 ὄντε] οὔτε Ὁ, [[.48 ᾿λύκιον ε’ [[ πὰρ οπιπθ [{| ἔϑηχε ΒΒΌ -- 
ΠΗ α΄ β΄ δ΄ δ΄ εἰ "ζ΄ ΑἹ. Βο. 8, Οχ.Ἐ --- ϑῆκε Μυ, 8:. Βα, Βῦ.Ἐ [δρόμῳ 

σὺν] δρόμοισιν τ - δαεῖσιν [{| ποδῶν τε χειρῶν [τε] νικ. ΒΒ (ἅ6 αἰΐοτο 

τε ΠῸΠ αἰβογίς ῃοίαυ]) --- ποδῶν τε χειρῶν νικ. Πα’β' δ΄ Σ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. --- ποδῶν 



380 [ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙῚ 1] 

Ἐπ. γ΄. 
Ἷ 5» “ 3 

Καστορος δ᾽ ἐλθόντος ἐπὶ ξενίαν πὰρ Παμφάη 
͵ “ 5 “Ἢ 

50 καὶ χασιγνήτου Πολυδεύκχεος, οὐ ϑαῦμα σφίσιν 
᾽ Α » 5 -“Ἤ 5 -“ ῳ ᾿ 

ἔγγενες ἐμμεν ἀεϑληταῖς ἀγαθοῖσιν" ἐπεὶ 95 
3 ͵ ͵ 

εὐρυχίόρου ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων 

μοῖραν Ἕρμᾷ καὶ σὺν Ἡρακλεῖ διέποντι ϑάλειαν, 
͵ ᾿ 3 ὃ -“ ὃ ᾽7ὔ δό Α Α »Ἢ 

μώλα μὲν ἀνδρων δικαίων περικωδομενοι. καὶ μὰν Θεῶν 

πιστὸν γένος. ΙΟο 

Στρ. δ΄. 
’ ᾧ ὦ ᾿Ὶ ε ͵ὔ Α Α ᾿Ὶ Ἁ 

55 μεταμειβομενοι δ᾽ ἐναλλὰξ ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ 

φίλῳ 
, Β΄ «ἐὺ ͵ ΕἸ μ 

Δὲ νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύϑεσι γαίας ἐν γυάλοις Θε- 
! 

ράπνας, τος 
͵ “ ε » 3 

πότμον ἀμπιπλάντες διμοῖον" ἐπεὶ 
-“ ΕΝ ’ Α ΕΥ̓ 2 “Ὺ -" 

τοῦτον ἢ πάμπαν ὅεος ἐμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ 

τε χερὼν τε νικ. Βο.Ἐ -- ποδῶν, χειρὼν τε νιχκ. ὅτη. Ηπι. Βῦ.Ἐ --- ποδῶν, 

χερῶν τε νικ. Οχ. Ηγ. Β6. [ νιχᾶσαι ΟΠΊΠ65 
490 ἐλϑόντων ὅ:. Βᾶ, [1 ξενίαν Β.ΒΏ. Ρν. (Βγ.1) Β6. Βὺ.» -- 

ξεινίαν α'β΄ δ΄ (ὁ δ΄ εἰζ' ΑἹ]. Εο.Σ Οχ.Σ --- ξεινοσύναν ϑὅω. Βᾶ, παρὰ 

βορε! ΑἹ. Βο.» Οχ.» --- παρ᾽ ὅπ, Ῥπ. --- πὰρ Βᾶ. Ηπι. Βὺ. [} 
παμφάη ΒΒΡεἶζ΄ Βο. ΟΡ. Βτ. Ηπι. Βῦ." -- παμφάῃ α'β' δ΄ δ΄ ΑΙ. Μι.Ὲ 
τηθίδα ρ βίο, οαπη ὅ60ῃ. Υεί. (εἰ Ττῖο].) παρὰ τῷ παμφάῃ (δὶ Ὁ παμ- 

φαίω) εὐ οὔπὶ οἱ. Τυῖοὶ. τῷ προγόνῳ αὐτοῦ: ἴπ β6ῃ. 88 νυβ8. 817 εβὶ 

παμφάης τοοίαΒ [1 5] ἔμεν Ὁ -- ἔμμεν᾽ Μι. [52 εὐρυχόρου Β.ΒΗ. 
τοος, ϑὅη. Βά. Ῥυ. Ησ. Β6. (οὰπι ὅ.ῃ. Π) --- χώρου ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ, 
(οατα 0.5.8) --- 46 Βφὴβ ἢ, πα, [| 58 μοιρᾶν ΑΙ. {Π|0ω ϑάλειαν ΒΒ α'β' δ' δ΄ 
εἶζ΄ ΑἹ. Βο. Β͵ι.Ἐ --- ϑαλειᾶν ΟΡ. Βτιτα (οὰπι ὅοῃ. μοῖραν τῆς εὐωχίας) || 

54 περικαδ, ΟἸηη68 [1] ὅ5. τὰν μὲν, παρὰ πατρὶ Β 85 (δὶ ΡῈ μὲν, παρὰ Πἴποᾶ 
ἰγαποία 651) ΒῸ Ορ.Ἐ (5 ΒΏ Ορ. αἱΐα ἀἰβέ.) (ουπι ὅ ἢ. Υ εἰ.) --- τὰν μὲν, 
πατρὶ (οπι. παρὰ) δ΄ ἢ Βο. ({π δ΄ οὔπὶ αἱ. σὺν) --- τὰν, πατρὶ (οπι. μὲν παρὰ) 

Βρκ"β΄ Σ΄ Σ΄ (δ 9)ε ζ΄ ΑἹ. (ΑΙ. 5'πθ ἀϊβι.) [0 568 διὴ (δεῖ) δοῦρα Ορ.Σ Βρ.32 -- 
διὲ ΑἹ. Βο. -- Δὲ Βό. [{ νέμοντα. Ὁ [| τάν δ᾽ Β --- τὰν δ᾽ Β Ορ.; -- 
τάν Θ᾽ Ὁ τορος. ΑἹ. --- τὰν Ηο. [{Ὃ ὑπόκεύθεσι Β (ἰΐα αὐ δοοθηΐαβ ΒαΡΥα ὁ 
δαΐ τηυίαίαβ δαΐξ ἀο]θίι5 510) -τ᾿ ὑπὸ χεύϑεσι γ6}}, [} ἐν γυάλοις [ΒΒ] Μτ.Σ 
- ἐν γυάλοισι α' β΄ δ΄ ἐζ΄ ΑΙ. Βο.» --- ἐγγυάλοισι δ' [!} ϑεράπεας Ὁ [] 

5] ἀμπιπλᾶντες Βες. -- ἀμπίπλαντες ε΄ -- ἀμπιπλαντες ΒρἊΒΌ [«!β Σ1 

δ΄ ζ΄ ΑἹ, Βο.Ἐ 



ΚΈΜΕΑ Χ. 481 

εἵλετ᾽ αἰῶνα φϑιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν πο- 
λέμῳ. 11Ο 

6ο τὸν γὼρ Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως χιολωθεὶς ἔτρωσεν χιαλ- 

χέας λόγχας ἀκμᾷ. 
᾽Αντ. δ΄. 

3 γ .“. 2 " 2 

ἀπὸ Ταὐγέτου πεδαυγάζων ἰδὲν Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στε- 
λέχει 115 

« γ᾽ ᾿ 3 7 ν “ ἸῊΣ 
ἥμενον" χείνου γὰρ ἐπιχ,ϑονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον 
ὕἷ “ν ὕ] 

ὄμμα. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ 
ΕἸ ὔ κ ὕὔ 7ὔ 2 ! “ ἷ΄-, 

ἐξικεσίδαν, καὶ μέγω έργον ἐμησαντ᾽ ὠκεως. 120 
3 “ 

6ς χαὶ πάϑον δεινὸν πωλώμαις ᾿Αφαρητίδαι Διὸς" αὖ- 
Α 

τίκα γὰρ 
"ν Ο. ! Ι 

ἦλθε Λήδας παῖς διώκων" τοὶ δ᾽ ἐναντὰ στάϑεν τύμβῳ 

σχεδὸν πατρωΐῳ" 

50 -δεύκευς Β (60. ἢ. κεος)ὺ [|| κάστωρος α' [00 ἀμφι Ὦ [! 
Βευδι 5.5) Βὸ; -δν, [8] τοῦ, ΑἸ ΒΟ." 11 Ξ σϑ ΒΒ Πα’ β' δ δ΄ ε'ζ' 

ΑΙ. Βο.Ἐ -- σεν Μτ.Ἐ [| λόγχης εἶζ΄ ΑΙ. [| αἰχμᾷ(α) ΒΒ τοος. ΑΙ. Βο." 
- ἀχμᾷ Ρυ. Β6. (Ππι.13) Βδ.Ἐ {{|60] ἀπό τ᾽ ἀυγ. ζ΄ (8.6) --- ἀπὸ ταυγ. 

Ἐο. -- ἀπὸ ταῦγ. τ6}}. [|[ πόδ᾽ αὐγάζων Β., Βο. ΜΙ. (π Β ποη 588 
οοτηροβίίαθ Πἰΐογαθ; δὲ ζ ρουπηϊπαύατῃ αὖ ράθπο ΟΟΌ]105 ἔιρα!) --- πόδ᾽ αὐγά ὧν 
Β (ἢ, Βῦ.: 1. Ρ. ΧΧΙΨ οἐ πιθα ἴῃ Αη. Υ͂, 908.) --- ποδαυγάζων ΟΡ. 
Βι. --- ποταυγάζων 8, --- πέδ᾽ αὖ γάζων Ὁ --- πεδαυγάζων α’ β΄ δ' δ΄ ε΄ζ' ΑΙ. 
ὅα. [{ ἴδε Β -- ἴδε ΒΉ.«β' δ΄ δ΄ ε΄ζ' ΑἹ. --- ἴδεν Βο." [ γλυκεὺς (819) Ὁ 

- λυγκεὺς το}]. (εὲ Π,) [{| 62 ἥμενος ΒΒ. --- ἡμένος ἱπίοτ ὅ610]. Μοῦ. ἴῃ 
ΒῸ (ὀοπίτα Πᾶπο βουρίαγαμα αἰβραίαι ΠΙΔΥπιι5) --- ἥμενον (Αὐϊδύαγοι, ΑΡο]- 

Ἰοάογ, Ὀιάγτα. ἀρυὰ ὅθμοὶ. γι.) Ορ. δι. Ηὖ. Βὰ. --- ἡμένως α΄ β΄ δ΄ δ΄ δ΄ ε'ζ' 

ΑΙ. Βο. Βι. Μυ. Βο. Ηγ.3Ἐ (θυ ρ]. Το]. οὐς οἱ καϑημένους ὡς ἐλλοχὼν- 

τας; ἰάοπι ἡμένως Ἰορίταγ ἴθ ὅοη. οι. ἴῃ ἢο. πῖϑ]α ἱπύγαβαμη) --- ἡμένους 

Βὺ." -- ἡμένω ΤᾺ. [| 68... λαιψηροῖς Β.ΒΏ.εἰζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- λαψαιροῖς α΄ 

β'δ δ΄ [|| πόδεσιν ΒΒΡ. --- πόδεσι Β, --- πόδεσσιν τοοο. ΑΙ. Βο.Ἐ [{ θά 

ἔργον ἐμνήσατ᾽ ΒΒ --- ἔργον ἐμνήσαντ᾽ Ὁ τεος., ΜΙ. (οαπὶ ρ]. ΤΟΙ. μνησϑέν- 

τες ἐποίησαν) --- ἔργου ἐμνήσαντ᾽ (ἴπ πα}10 5οτὶρίο) ΑἹ. Βο.Ἐ 8ι. Οχ. -- 
ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὅπι. Βᾶ. ΗΥ. Β6." --- 5610]. Ψεῖ. μέγιστον ἔργον κατεπρά- 
ἕαντο Μίάθ δὰ γυ8. 6, [[ θ8 πόϑον Ὁ --- πάϑον το], [60 ἦλϑεν 
εἰζ' -- ἦλθε το}. [| στᾶϑεν α᾽δ' δ΄ --- στάϑεν τοῖ], [|| τύμβω ΒΒ 
εἶζ΄ Βο. Ορ. --- τύμβῳ α΄ (864 οὐπὶ οἱ 5) ΑἹ. Βι." --- τύμβω (οαπὶ β]. ε) 
β'δ' δ΄ [|᾿ πατρώῳ ΒΒε΄ ΑΙ. --- [ἅ. (584 οὐπὶ ρ'. 5) α΄ --- πατρώω Ὠζ' Βο. ΟΡ. 
Βγ. --- ἰά, (φυπὶ ρ]. 5) β' δ' δ΄ --- πατρῴῳ Με. 8, Οχ. --- πατρωΐῳ ὅ1η. ΒΑ. ΗΥ. Β6." 



282 [ΧΈΕΈΜΕΟΝΙΚΑΙ 1] 

᾿ Ἔ“. δ΄. 
ἔνϑεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ ᾿Αἴδα, ξεστὸν πέτρον, 125 

ἔμβαλον στέρνῳ Πολυδεύχεος" ἀλλ᾽ οὐ νιν φλάσαν, 

οὐδ᾽ ἀνέχασσαν" ἐφορμαϑεὶς δ᾽ ἀρ ἄκοντι ϑοῷ 130 
γο ἤλασε Αυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν. 

Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾿ Ἴδα πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν" 

ἅμα δ᾽ ἐκαίοντ᾽ ἐρῆμοι. «χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώποις 
ὁμιλεῖν χρεσσόνων. 135 

Στρ. 

τὠχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὃ Τυν- 
δαρίδας, 

καί νιν οὔπω τεϑναότ᾽, ἄσϑματι δὲ φρίσσοντα πνοὼς 
ἔχιχεν. 140 

5 ϑερμὰ δὴ τέγγων δώκρυα στοναχιαῖς 

61 ἔνϑεν οὖν ἁ. ὅτι. -- ἔνϑεν ἅ, τοὶ], [68 νιν οπιηθβ. Ηος 
οδοηβττηδῖ νιν Ῥγάθρυοββο οὐ Ὁ. ΠΙ, 4δ; Ρὶ ΥἹΙ, 16. {0090 ἀνέχασαν 
ΒΒ --- ἀνέσχασαν Τ)α΄ β΄ δ' δ΄ εἶζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ -- ἀνέσχαξαν Ῥπ. Ραβδίπιθ --- 
ἀνάχαξαν ΜΙ. --- οὐδὲ τ᾽ ἀνέσχασαν. ὄρμ. (Ηγ.) --- ἀνέχασσαν χα. Βα. 
Ηπι. Βὺ.Ἐ [| ἐφορμασϑεὶς Ὠ, --- ἐφορμηϑεὶς [Β.] Βο; --- ἐφορμαϑ εἰς(ϑεὶς) 

ΒΒΏ τες. ΑἹ. Βο." [{υροβὲ (ποὴ δῃΐθ) ἀκ. 9. ἀἴβε, Βείζ' Βο.Ἐ Ηπι.Ἐ Βρᾳ. 
--- δηΐθ (ποη ροβἕ) ἰᾷ. ὅ1.Ἐ --- πραῖτο Ἰοοο ΒΏΣ' 8ι. Π]. ὅν. Ητ. [γὰρ 
εὖ -- δ᾽ ἀρ᾽ τοῖ]. {10 λυγχεὺς Β -- Λυγκέως Μτ. 8ι, --- λυγκέος. ΒΌ 

τοος, ΑἹ. Βο.Ἐ 8. {{{|] ἴδα ΒΒ). τοος. ΑἹ. Βο: Ορ. --- Ἴδᾳ Μη. 51.» 
οαπὶ 8500]. δ ει. [} πλᾶξε Β -- πλᾶξε ΒΌ τορος. ΑἹ, Βο.» --- πλᾶξεν (8ε- 
αυϊξαγ οἱ μὲν) Ὁ, {|| ψίλόεντα Τὸ (βοὴ --- ψολόεντα τοῦ, οὰπὶ 5680]. Υ͂ οἱ, 
Ι| 12 ἁμᾶ δε κέοντ᾽ ἘΠ - ἅμα δὲ χρέοντ᾽ Β -- ἁμᾶ δὲὺ κέοντ᾽ α'β΄Σ δὲ 

ΑἹ]. Βο. (οατη οἱ. Τυῖοὶ, οἱ δύο ὁμοῦ; ἔκειντο) --- οχῃ. Ηἷς γ8. (184 να]ς.) ἴῃ 

εἐἶζ' --- ἁμὰ δὲ καίοντ᾽ (ρ.Ἐ Οχ. --- ἁμᾷ δὲ καίοντ᾽ Ην. -- ἅμα δὲ καΐίοντ᾽ 

8πι. Βα. Β6. Ηπι. Βα." -- ἅμα δ᾽ ἐκαίοντ᾽ Βῦ.Ἐ -- ϑοΠο]. Με. ὁμοῦ δὲ 
ἐκαίοντο [|| ἔρημοι [ΒΒ]Π|α΄15΄ Σ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ -- ἐρῆμοι ΑΙ. ὅν. --- οπι. εἰζ΄ 

|| κρασόνων Ὁ [1 13 ἀλφεοῦ Ὁ --- ἀδελφοῦ Ὁ, [| ἐχώρησεν ΒΒ --- χώρησεν 

[τ6}1.} ΑἸ. Ηο.Ἐ {{14 νιν 5οτῖρϑβὶ ---- μὲν οἸημ68 --- καὶ δὴ αὐτὸν ρᾶγ. Υ' οἵ. --- μὲν ἢ 

[]| τεϑνεῶτ᾽ Ὁ [|φρίσσοντ᾽ ἀμπνοὰς ἔχιχε. ΒΒ --- φρίσσοντ᾽ ἀναπνοὰς 
ἔχιχε Ὦ -- ᾧφρίσσοντ᾽ ἀναπνοὰς, κίχεν. αἷδ' δ΄ εχ' -- ἐἰἅ. εἴπ ἀϊβὲ, ΑἹ. 

Ηο.Ἐ Ηνγ. --- ἰᾷ, (βίῃηθ αἶβέ. εὐ κίχε) Μτι. ὅὲ. -- φρίσσοντα πνοὰς ἔκι- 

χεν. ϑη. Ηπι, Βὺ.Ἐ -- φρίσσοντ᾽ ἀναπνοὰς ἔχιχεν. Βά, -- φρίσσοντ᾽ ἀνα- 

πνοᾶς κίχεν. Οχ. --- φράσσοντα (5: Ἰπίογοϊ ἀοπίοθπι) πνοὰς ἔχιχεν, Ρᾳν. ΜΙ. 
(Ην.) Βε. ! 15 δὲ ΒΒ α δ Σ΄ εἰἶζ΄ ΑἸ: ο,Ἐ Βά, Οχ, πα, --- δὴ (1π πα]]1ὸ βουίριο) 



ΝΈΜΕΑ Χ. 483 

ὄρθιον φωνασε᾽ Πάτερ Κρονίων, τίς δὴ λύσις 

ἔσσεται πενϑεῶν; καὶ ἐμοὶ ϑάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, 

ἄναξ. 145 

οἴχεται τιμὰ φίλων τωτωμένῳ φωτί: παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ 

πιστοὶ βροτῶν 
͵ 

ἄν. ε. 
͵ ᾿ ὰ “7 λ 3 ᾿ 7ὔ 

καμάτου μεταλαμβάνει. ὡς ἔννεπε: Ζεὺς δ᾽ ἀντίος 
γ 

ἤλυϑέ οι 
.- 5. 5 ε , ᾿ς (Ὁ 

80 καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος" ᾿Εσσί μοι υἷος" τόνδε δ᾽ ἔπειτα 
Ι 

ποσις, 150 

Ἑ λ μι »“ ! 
σπέρμω ὡνῶτον, μωώτρι τεᾷ πελάσαις 

Ἂν ἀδοον ὦ -« δὴ “ “ 
στάξεν ἥρως. ἄλλ᾽ ἄγε τῶνδέ τοι ἐμπᾶὰν αἷρεσιν 
παρδίδωμ᾽ - εἰ μὲν ϑαάνωτόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχ,ϑό- 

μενον 155 
» ὔ 7 2 ΕῚ 7, 

αὐτὸς Οὔλυμπον [νέμειν μέλλεις ἐμοὶ] σὺν τ᾽ ᾿Αϑηναίᾳ 
κ»-ὦνο » 

κελαινεγχιεῖ τ΄ Αρει, 

ὅ), Ηγ. Β6.Ἐ --- δ᾽ ἐν(τέγγων) ΜΙ, --- δ᾽ οὐ Ηπι.3 αὐ ροοία Οδβίογοτα ἰἃ- 
ΟΥ̓ΆΤΩΪ5. τηδίοΥ πὶ ΠηΧΟΥΪ --πο ἢ. ἢ, 6. [ςτέγγων ΒΒ 5. Ηπι.2 --- τέγων 
βῖνθ τάγων Ὦ --- τέγκων α' δ᾽ δ΄ εζ΄ ΑἹ. Εο." (ουπι ρ]. Τυῖοὶ, βρέχων, σταζων) 

-- στέγων Ηπι.1 --- στάζων ὃν. 

10 φωνᾶσε οπιπο5; οἵ, Ο. ΧΠῚ, 65; ΑΒ, ΠὉ. Ρ. 148 εὐ δὰ Ρ. ΙΧ, 98. [{ τὶς 
ΑἹ, [{ δὴ οπμποβ [| 11 ἔσεται Ὁ. --- ἔσσ. το }]. {{ πενϑέων ομπη68, ἴῃ ΤΊΟΙ, σατο. 
συνίζησις. [1 καὶ ἐμοὶ ΒΒ) α΄ β΄ δ΄ δ΄ Σ΄ ε'ζ΄ ΑἹ. ὅπι. Βά. ΒΕ. Ηπῃ. Βὺ,Ἐ --- καί μοι (ἴῃ 

Π1110 βουϊρίο) Ηο.Ἐ Οχ. Ηγ. {{ ἐπέτελλον ΒΒ -- ἐπέτειλον Ὁ τοοο. ΑἹ. Βο.Ἔ 
| 18 ᾿ ἂν πόνω Ὁ, --- δ᾽ ἐν πόντω Ὦ --- δ᾽ ἐν πονῳ(ω) τῊ}]. ---- ῬΑΓΆΡὮΓ. 
ἐν οὖ κατά {19 ὡς Ὁ -- ὡς τοῦ], {{ωΟἤνεπε ΒΒα’β' δ΄ δ' ζ΄ ΑἹ. Βο." -- 

ἔνεπε Ὦ --- ἔννεπε Ηγ.2Ὲ [1 ἀντία ἠλυϑέν οἱ, ΒΒ --- ἀντίος ἡλυϑέ οἱ Πα’ 

β'δ΄ δ΄ δ΄ Βὺ.Ἐ; οἵ, Ο. ΥἹ, 28; 1. Υ, 51 --- ἀντίος ἡλυϑέν οἱ ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο." 

-- ἥλυϑεν ἀντία οἱ Ηϊη, 80 ἐσέ Ὁ. --- ἐσσί το}]. {| τὸν δ᾽ Ὦ --- τόνδε 

δ᾽ τ0}}. [8] ϑνατῶν ἢ) --- ϑνατὸν [ΒΒ]Π1 τόοο. ΑἹ. Πο. ἘΞ {{ Ἰπροτραηχὶ 

οαπὰ ὅ'6ἢ, οὐ ΟΡ. [{ πελάσαις ΒΒ τορος. ΑἹ. ὅ1α, Βά. Ρα. Ηγ. Βὺ." -- 
πελάσσαις Βο.Ἐ Οχ, Βε. [|| 82 ἔσταξεν ΒΒ. -- ἔσταξ᾽ α’β' δ δ΄ ζ΄ ΑΙ. 
Βο.Ἐ Βα." --- ἔσταγ᾽ 8πι. -- στάξεν (Ρν.) Β6. Ηπι. Β0.Ἐ [| ἀλλ᾽ ἄγε 
Ὁ -- ἀλλά γε Ὁ, -- ἀλλ᾽ ἄγε το}1. {{ΗἨἔμπαν οπιη68 5ουῖρεϊ οὐ ἱπιρυοϑϑὶ ---- ἔμπας 
οοη]. Βρ. [| 83 παραδίδωμι. 1), -- παρδίδωμι. ΑΙ. τ παρδίδωμ΄. τ], [| 84 αὐτὸς 
Οὔλυμπον νέμειν μέλλεις ἐμοὶ σὺν τ᾽ 5ογἶρβὶ - αὐτὸς ὄλυμπον ἐθέλεις | 

σύν τ᾽ ΒΒ. -- αὐτὸς, οὔλυμπον ϑέλεις | σύν τ᾽ α΄ β΄ δ΄ δ΄ Σ΄ ΑἹ. (φιπη 6]. τηᾶγρ. 
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Ἐπ. ε΄. 
8ς ἔστι σοὶ τούτων λάχος" εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι 1όο 

μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασϑαι εἴσον, 

ἥμισυ μέν χε πνέοις γαίας ὑπένερϑεν ἐών, 

ἥμισυ δ᾽ οὐρανοῦ ἐν χρυσξοις δόμοισιν. τό5 

ὡς ἀρ αὐδάσαντος οὐ γνώμᾳ διπλόαν ϑέτο βουλάν. 
90 ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν ὀφϑαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χιαλκο- 

, , 
μίτρὼ Καστορος. 170 

Τιο]. λείπει) --- αὐτὸς, οὔλυμπον ϑέλεις νῦν οἰκέειν, ᾿ σύν τ᾿ εἶζ' -- 

αὐτὸς οὔλυμπον ἐϑέλεις [σύν τ᾽ Βο. Οχ, Ηγ. Βῦ.2 Ὁ]. --- αὐτὸς Οὐὔλυμ- 

πον κατοικῆσαι ϑέλεις [σύν τ΄ ὅ. ΤῊ. --- ἴὰ, (βεἃ ἐϑέλεις, Βγπίζοβὶ ἴῃ- 
το] γα 811) (Βῦ.3) Βαᾳ.1; οἵ. δὰ Ο. 11, 91 --- αὐτὸς Οὔλυμπον ϑέλεις οἰχεῖν 

ἐμοὶ | σύν τ᾽ Βά. Ηπι. ὅν. -- ἰἅ. (Ξεα ἐμὲν) Βο. --- ἰἅ. (Ξε ναέειν ἐμοὶ) 
(Βῦ.) Βα.3 -- αὐτὸς Οὔλυμπον νοεῖς οἰκεῖν ἐμοὶ [ σύν τ᾽ ΚΥ. -- αὐτὸς 

Οὔλυμπον συνοικεῖν μοι (δὶς!) ἐθέλεις [ σύν τ΄ Ηἰ. (Β4.) 1} ἀϑηναίᾷ ΒΒ 

- ἀϑαναῖα Ὦ --- ἀϑαναΐίᾳ(α) α΄ δ΄ δ΄ ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο. Οὗ «οἂ Ο. ὙΠ, 38. {} 
ἄρεὶ Β -- ἄρει [γ6}1.} Α1. Βο.Ἔ 

85 τούτων (ϑ'ῃε μὲν) ΒΒΠ [α΄ βΊΣΊΣ᾽ ἸΣεζ' ΑΙ. ΜΙ. Ηγ. Ηΐ. (εουπι 
ϑ.ἢ. οὶ. ἔστι σοι τούτων μερίς) -- μὲν τούτων (ἢ πὰ}]οὸ πῶς αἱ 

νἱάοίαυ) Βο. -- τῶν μὲν Ηπ). 806. μάρνασαι ΒΒ τορος. ΑἹ]. 81. 
Βᾶ. Ηγ. Β6. (οὰπιὶ ὅοι, Ψεί. διαμάχῃ) -- Ομάρνασϑαι Βο,.Ἐ Οχ, νἱ- 

ἰοβθ, αὐ μὲν γ8. 85. [| ἀποδάσασϑαι [ΒΒ]0 τορος. ΑΙ. Βο." Οχ. -- 

ἀποδάσσασϑαι ὅτι. Βᾶ, Ηγ. Βε. [|| ἶἧσον; Β (ἀ6 πος δβίρῃο νυἱᾶβ δὰ 0. 

ΥΙΙ, 97) --- ἶσον Β --- ἶσον Ὁ τορος. ΑΙ. Βο." ΟΥ̓ δᾶ 0. ΙΧ, 98. || 81 
ὑπέρνεϑεν ΒΒ --- ὑπένερϑεν Ὁ τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ []} 88 χρυσέοις] συνίζησις 5]. 
Το], [|| δόμησιν Ὦ || 89 ὡς ἢ || δ᾽ ἀρ᾿ Β --- ἀρ᾽ (βἰπο δ᾽) Β.Ὁ. τεοο. 
ΑἹ. Ἀο.Ἐ (οὰπὶ ὅ.ῃ. οί.) τδερνψάξῳ, ΒΒ ΟΡ. --- αὐδήσαντος Π)..α'δ' δ΄ 
εζ΄ ΑΙ. Βο. [{ γνώμᾳ ΒΒΙ[αΊΣ ΑΙ. Μτ. ὅπι. Βα. Ηγ. Βε.ἔ (οὰπὶ ὅ'οἢ. 
ει, οὐ Τυῖο].) --- γνώμα Πε’δ΄ Βο.Ἐ 8ι:. Οχ. ΟἿ, δὰ Ρ. ΠΙ, 28. || 90 
ἄνα δ᾽ ἔλυσε Β. -- ἀνα δ᾽ ἔλυσε Β -- ἀνὰ δ᾽ ἔλυσε Ὁ. τορος. ΑΙ. Βο. ἢ 

- ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν δ. [} χαλχεομίτρα ΒΒ α’Ῥεδ' Σ΄ (ογοᾶαβ βἰϊατπα β΄ οἱ 

ΚΑ ΑΙ. Βο. Οχ. Ρυ. -- χαλκομέτρα αἰ τε εἰζ' ὅη. Ηπη. ΒΟ." --- οἰ. Τὶ. 
τοῦ χαλκχὴν ἔ ἔχοντος ζώνην, ἤγουν τοῦ ἐχϑροὺ --- Ρδγ, ὅ6ῖι. Υοῖ. χαλκομίτρα. 

ΟΥ δ Θ.ὝΙἜΠ; 1: οῦ “δεέέαπι οὖ Ῥ. 1, σ᾽ :0. 1, 25: Ν᾿, 57. 

ΒΘ Ὁ ΒΟΥ. ὕμνου τέλος ϑειαίου παιδὸς ἡλίου: α΄ ---- τέλος. ζ΄ --- ἰάθπι 

τέλος. 50 ϑ΄0Π0}115. Βαϊὰβ οὗδο βα βου ρίαπι 6δὲ ἰη ΠΤ, ἔππὶ ἴῃ αἰΐοστα ραρὶπᾶ 

ἱποὶρὶ: οὐδὲ ὅλως εἰς. (Βῦ.1 1, ». 010), αὐ Ν. ΧΙ ᾳαδδὶ δρὶ πιρέτὶ ’Ιοοο δϑαϊία 

510, --- π}18 Β,ΌΒΟΥ. ἴῃ ΤῸΪ], 



[ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ͂ 1Δ΄.} 

ΑΡΙΣΤΆΑΓΟΡΑΙ ΤΕΝΕΛΔΙΙ 

ΠΡΥΤΆΑΝΕΙ. 

Θ᾽ ΣΟ ἢ 8 ὁ. 

δ᾽ ὦ, τευ Σις, Ὁ, «25:5. ἘΞ ΦΕΨΦῈΣΞ 

"Ἄς «Ὁ. 1. 4.-..ΨὌὯὍὉ ὅᾧ -ξποη Σ “ον ὍΣΕΣ Ὁ 

’ 4 «- “΄ῳὠωωυπωωπ-π πΠ-“π5π-ὖὐπυ π- 

͵Ἄ ι.5 σφ .- τ να 

. 

ΕΡο 4ιϊ. 

πο τὰν ἐπ λιν) ον ππι Ὡς ἀπ ταν ὮΣ «5 

Α ’ ὔ « 
πε να ὦ ὧν ὧν ὦ ἃ πᾳιΦῶσ κα πὸ πέννα το ἴσων 

 ΞΞ ΑΞ -- οὐ πο ΕΞ 

’ ’ , 
“-Ξ-φφωππω.-πἼἶἼ!;---  “ιιῷρω - -, -- 

πα »" ΦΜΈΞΩΞΟ ΤΡ αν ΦΗΒΟΝ. 

»“»ὦν ω »κ»"νν ,ὔ ,ὔ Παῖ Ῥέας, ἃ τε πρυτανεῖα λέλογχας, Ἑ στία, Στρ. α΄. 
᾿ ε 7 “ ψὶε ΄ - 

Ζηνὸς ὑψίστου κωσιγνήτω καὶ δμοδρόνου “ρας, 
Ὁ" Α 3 ’ δέ ᾿ 5 ! 

εὖ μὲν ᾿Αριστώγοραν δέξαι τεὸν ἐς ϑώλωμον, 

Ιπβοτὶ ομὶ, ΒΒ --- ἀρισταγόρᾳ πρυτάνει τενεδίῳ υἱῷ ἀχκεσίλα, αἿβ1 
δ΄ δ εἶζ' ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἀρ. τεν. πρ. Βύ.Ἐ [{{| Ὑ᾽άο δὰ Ν. Υ, Ιπβογὶ ἄς εἶζ' -- 
μέλος ια΄ ΑΙ. --- εἶδος ια΄ Βο.Ἐ --- [νεμ. ταἼ Βῦ." [{ ὕδιταθῃ ἃ Ῥίάγπιο 

εἰς τὰ ἸΠαροίνια ([1ὰ ΒῸ Βο.) τοίεγοθαίατ, 

1 ἅ τε βουρεί ΑἹ. Βο. Βᾶ, Ηγ.3Ἐ --- ἅτε Ορ.Ὲ -- ἅγε ὅπι. Οχ. -- ἅ 
γε Ηγ.1 Β6. [{πρυτανεῖς Ὁ [! λελογχυῖ᾽ ὅα, --- λέλοχας πες λέλογχας 

ΤΟΙ], 1 2 κασιγνήτη ΒΒ --- κασιγνήτα Ὁ τοοο. ΑἹ. Εο.Ἔ 
οτησασεη, Ρἰπάδγ. 25 
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εὖ δ᾽ ἑταίρους ἀγλαῷ σχάπτῳ πέλας, 

ς οἵ σε γεραίροντες ὀρϑὰν φυλάσσοισιν Τένεδον, ς 
᾽Αντ. α΄. 

πολλὰ μὲν λοιβαῖσιν ἀγαζόμενοι πρώταν ϑεῶν, 

πολλὰ δὲ κνίσα" λύρα δέ σφι βρέμεται καὶ ἀοιδά" 
καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται Θέμις ἀενάοις 

ἐν τραπέζαις. ἀλλὰ νῦν δόξαι τέλος το 
το δυωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδία. 

Ἔπ. α΄. 

ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέρ᾽ ᾿Αρκεσίλαν, 

καὶ τὸ ϑαητὸν δέμας ἀτρεμίαν τε σύγγονον. τς 

4 ἀγλαῶ σκάπτω πύλας ΒΒ -- ἀγλαῶ σχάπτω πέλας Ὠδ'ρεεἶζ΄ Βο." 
5ὲ. Ὁ - ἀγλαῷ σκχάπτῳ πέλας α'β΄ δ΄ δ΄ ες ΑἹ. Μῃυ. Ηπι. Βῦ. (σσαι ο]. Ὑπε]. 

λαμπρῷ) [| 5. φυλάσσοισι ΒΒ Βο." --- φυλάσσουσιν δ΄ --- φυλάσσοισιν 
[«΄ε΄ζ Β΄ ΑἹ. Ρᾳ. Ηγ. ΒΘ. {{|86 λοιβαῖς ΒΒΡ --- βαῖσιν τοος. ΑΙ. Εο.Ἐ 
! πρῶταν Ὦ --- πρῶτα ζ΄ --- ὥπρώταν τοῖ]. οὔτι ϑ μοὶ. ει. [00 δὲ κνίσᾶα 

Β -- δὲ κνέσα Ὦ --- δ᾽ ἐχ νίσα Β --- δὲ κνίσσα εἶζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- δὲ κνίσσᾳ 

α'δ ΣΊΡΊ Μι." -- δὲ κνέσᾳ Βρ. ὃν. Βι. Οἔ Ο. ΥἹ, 84; 1. ΠΙ, 84. {! 
σφισι Β ΒΡ. --- σφισιν α'β' ὃ δ΄ δ΄ (ουπι ρα]. ἐν αὐταῖς) --- σφιν ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο: Ἐ 
(0ὉῚ ε΄ τιδ]ς δ᾽ ἔσφιν) --- σφι Βὺ.Ἑ --- 5.0, Ὑεῖ. αὐτοῖς [0 8 ϑέμις 5ογρεῖ 

ΑΙ. Βο. (σα 8.6. Υ᾽ εἰ.) ---ὀ Θέμις Βῦ.5Ἐ οοαίο Ο. ΥΠΙ, 215ᾳ. [} ἀε- 
νάοις ΒΒ α’Ρ' δ΄ δ΄ δ΄ εζ' (εὰπι ες]. Τύῖοὶ. ἀδιαλείπτοις) ὅ:ι. Βά, Β6. Ηπι. Βδ.Ἐ 
-- ἀεννάοις ΑΙ. Βο.ἢ Οχ. Βγ. (υἰδαπι ΑἸδϊηδο 5) --- αἰενάοις Ῥπ. --- 50Ἐ. 
γεί. διαπαντός, 98 οεὺν δόξξίᾳ, αὐ 5. ρα ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπι οἱ. Τυῖοὶ. τιμῇ οἱ 
ΞΕ. νεῖ, μετὰ δόξης) --- συνδόξαν ΒΒ. ἱηρεοπῖοβο --- νιν δόξᾳ (εξ περᾶσαι) 

γῈ] σὸν, δόξᾳ (εἰ περᾶσαι) (Βῦ.) --- σοὶ δόξαι (Βᾳ.3) --- νῦν δόξαι Βοτρβὶ 
Π10 δυωδ. Β.ΒΡ [«’}Β΄ Σ΄ δ΄ Σ΄ εζ' ΑΙ. Βο." Οχ. (Βδ.) Βα.32 (ουπὶ οἱ. Τῆς]. 
συνίζησις) --- δωδ. (1π πα}1]ο 5βοτὶρίο) ὅ:.Ἐ Ῥν. Ην. Βε.ξ --- δυοδ. (Ρπ.) [} 
περάσαι σὺν ΒΙΒΌ τεοο. ΑἹ. Βο.Ἐ (ἴῃ δ΄ εὐ ὅ:). περάσαι, σὺν) οὐπὶ οἷ. 
ΤῊ]. τελέσοι --- πέρασαι σὺν οοηϊ. Ην.1 (ἰπεο]δοῖο αὐτοῖς, Αὐδίαρογαθ οἵ 

ΒΥΤΩΡΥΥ ΔΗΪ 5) ἸηΔ]6 --- περάσειαν Β6. (ςοηϊ, Ην.3) ῬΥὸ 4πο οἕαπι περά- 

σειεν δαΐ περάσειας Υ6] το] 18 οἴ δ Πὶ περάσαις ἐν Βουῖδὶ ροββα Βῦ,1 δαᾶὶϊζ --- 

περᾶσαι σὺν Ὁ, (Βῦ.1) ΤῊ. Ανν. (ἰπιε!]δοῖο δὸς) αὐ Ο. ΧΠῚ, 109 --- ἰά. 
(Ἔχραΐβο ριίογτο σὺν, υἱᾶθ βαργα) Βῦ.1 οοηϊ. Βᾳ.2 οοηΐ, --- περᾶσαΐξ νιν (1π- 
το]]οοίο δὸς) (Π1.) Β58. Ης, --- περάσαι τ᾽ ἐν Κν. --- περᾶσαι σφιν ΒΑ. || 

καρδίᾳ(α) ΒΒ ε΄ Βο.Ἐ --- κραξίᾳ(α) α’δ΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. 85πι|. {{Π1Π] ἀγησίλαν ΒΒ 
-- ἀρκεσίλαν Ὁ τοοο. ΑἹ. ο,Ἐ οαπὶ ὅ080]. Υ δῖ. (Θἴαπι ἰθὰ Β) [|| 12 ἀτρε- 
μίαν ΒΒΌΣ' εἶχ’ ΑΙ. Βο. 5. δὰ 80.138 --- ᾿Ατρεμίαν α΄ β΄ δ΄ (ουμι αἱ. 
ΤΥ]. τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ τοῦ πατρὸς δὲ οὑπὶ 8.}},3) Με. --- ἀρτεμέαν 8. 
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εἰ δέ τις ὄλβον ἔχων μορφὰν παρωμεύσεται ἄλλων, 
ἐν τ᾽ ἀέϑλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίαν" 

τς ϑνατὼ μεμνάσϑω περιστέλλων μέλη, 20 

καὶ τελευτὰν ἁπάντων γᾶν ἐπιεσσόμενος. 
ΠΡ: 

ἐν λόγοις δ᾽ ἀστῶν ἀγαθϑοῖσί νιν αἰνεῖσϑαι “χρεών, 

καὶ μελιγδούποισι δαιδαλϑέντω μεμίχ,ϑ᾽ ἐν ἀοιδαῖς. 
ἐχ δὲ περικτιόνων ἑκκαίδεκ᾽ ᾿Αριστωγύραν 

20 ἀγλααὶ νῖκαι πάτραν τ᾽ εὐώνυμον 25 

ἐστεφάνωσαν πάλᾳ καὶ μεγαυχιεῖ πωγκρωτίῳ. 

ἐλπίδες δ᾽ ὀκχνηρότερωι γονέων παιδὸς βίαν άχς, β. 
ἔσχον ἐν Πυϑῶνι πειράσϑαι καὶ ᾿Ολυμπίᾳ αέϑλων. 

ναὶ μὼ γὰρ δρχον, ἐμὰν δόξαν παρὼ Κασταλίᾳ 30 

ἱηροηΐοβα --- ᾿Αρτεμίαν Κγ. Ηἰ. [{|ΟὃὌ σύγγονον οπληθ8 5ουϊρίὶ ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. 

τα. -- ξύγγονον ὅ:ι. Βᾶ. Ηγ. Βο. Βῦ."" ποὴ τϑοῖθ, πϑτὴ οἰμβάθμι ΤηΘηΒαγδΘ 

Υ8, 1 βί7. ΔΗ 5. ἴῃ Θαάρθιη 8646. ὈΥΘΥΙ αὐύαΥ ἴῃ Ργϊμῖο ἰδηΐαπι βυβίθηηϑίθ. 

ῬΥΟΥΒιι8 ϑδάθιη 1605 οδδϑῦ (6 υ8. 2 δροάϊ ρυϊπηδ6, 

13 μορφα(ἃ) παραμέ ψεται ἄλλων ΒΒ --- μορφὰ(ᾷ) παραμεύσεται ἄλλων 
Ὀ χοςς, ΑΙ. Βο.Ἐ ὅπ. Ηπι.3 (Μα. 3 88) (01.) ὃν. Βρ. - μορφᾷ παρα- 
μεύσετ᾽ ἄλλον Μτ. -- μορφᾷ παραμεύσετ᾽ ἀλλων 8. --- μορφᾷ παραμεύσε- 

ται ἄλλως (.. 6. ους) Ῥᾳ. (Ηγ.1 οοἰαῖο Ῥ, 1, 80) Β6. Ημ.1 --- μορφὰν 
παραμεύσεται ἄλλων Βῦ. ΤῊ. Ὁΐϊ. --- μορφᾷ ἐν οόις τα, ἄλλους ΗἹ. “--- 

501,3 τῷ εἴδει παρέρχεται ἄλλους || 14 -ἕε ΒΒ τ’ --- ξεν α'δ' δ΄ ζ' ΑΙ. 
Βο.Σ [{. 17 ἀγαϑοῖσίέ νιν 5ουῖρβὶ --- ἀγαθοῖς μὲν ΒΒ. Βο; (Β, οὐ Βο; 5ἰπε 

μὲν) --- ἀγαϑοῖσι μὲν τορος. ΑἹ]. Βο.Ἐ --- ἀγαϑοῖσέ μιν (Ηγ. ΜΙ.) Ηπι. Βδ." 

ΠΠ[- χρεῶν δ΄ --- χρεῶν τ0}}. {[{ή[8 μελισδούποισι ΒΒ --- μελιγδούποισι [τ6}}.] 

ΑΙ. Βο.Ἐ [λαιδαλϑέντα Ὁ [{ μελιζέμεν ἀοιδαῖς ΒΒῸ τοος. ΑΙ. Βο. -- 
μελίζεν ἀοιδαῖς Ῥψ. Ηπι.2 Βο6. --- μέλειν ἐν ἀοιδαῖς Ηπι.13 Ηἰ. Ι 19 περι- 

χτυόνων Ὦ. -- ν ἀὐ τ ΒΒ οἷο. {{| ἕξ καὶ δέκ᾽ Β --- ἑκκαίδεκ᾽ Β [α΄ζἼδ΄ 

ΑΙ. Βο:Ἐ -- ἐκκαίδεκ᾽ Π.ε΄ [|Οὄἀρισταγόρας δ΄ -ραν τ6}1. [20 νῖκαι ΒΒ 

[α΄ δ ζἼε΄ »«, θγη." --- νέκαι Ῥιιε «δ΄ " ΑἹ; δ. ΠΠ, πᾶτρ αυς Π' 1] ὯΪ μεγα- 
λαυχεῖ [Β]ΒΡ) Γ΄ δΊΣΊε ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. (ουπι 9]. Το]. τῷ ποιοῦντι τοὺς 

νικητὰς μεγαλαυχεῖν καὶ ἐπαίρεσϑϑαι) ---- μεγαυχεῖ (ἴῃ π0}10 5ουἱρίο) ὅπι. Βά. 

Ῥυ. Ηγ. ΒΒ. Ῥοββὶβ μεγαυχῇ. [|ΘΧέΓ. νοοθ παγκρατίῳ οχρὶ]. α'βγ' δ΄ δ δ΄ δ΄ 
ΟΥ 84 1. ΠΙ, 57. [-Υ55. 22 οἱ 23 οπηΐββὶ βιπὶ ἴὼΏ ε΄ ζ΄ ΑἹ. (ἡ ΑΙ. 
γοθα ἔλπ. δ᾽ ὄχν. γονέων 8018. ΘΧΒίΔη) --τ-τ ποῖ οχηϊβδὶ ἴῃ ΒΒ Βο." [|| 28 
ἀέϑλων ΒΒ Βο." Βρ.5 --- ομηποβ Υ6]], ἐοβίθβ ἀοϑυαπὶ - ἀϑλων Βῦ. [|| 24 
ὄρχον Β ̓ς 

ΩΣ 



488 [ΝΈΜΕΟΝΙΚΑΙ 1Δ6] 

2ς καὶ παρ᾽ εὐδένδρῳ μολὼν ὄχϑϑῳ Κρόνου 
Ὰ 5 “ κάλλιον ἄν δηριώντων ἐνόστησ᾽ ἀντιπάλων, 

πενταετηρίδ᾽ ἑορτὰν Ἡρακλέος τέϑμιον Ἐπ. β΄. ςς 

κωμάσαι, ἀνδησάμενός τε κόμαν ἐν πορφυρξοὶς 
ἔρνεσιν. ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὔχιαι 

40 ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον: τὸν δ᾽ αὖ χαταμεμφϑέντ᾽ ἄγαν 49 

ἰσχὺν, οἰκείων παρέσφαλεν καλῶν 
Α ο ΨΥ Α , ΓΏΩ 

χειρὸς ἕλχων ὀπίσσω ϑυμὸς ὡτολμος ἔων. 
’ ΣΤΡ. Ύ. 

"»“"ὦμ" κ ΕἸ εἶ 9 Ι ῇ “ 

συμβαλεῖν μὰν εὐμωρες ἥν Τὸ τε Πεισάνδρου πάλαι 
Ὁ Ξ 3 2 

αἷμ᾽ ἀπὸ Σπάρτας" ᾿Αμύκλαϑεν γὰρ ἔβα σὺν ᾿Ορέστᾳ 
3 Δθ...9 «οἱ 

35. Αἰολέων στρατιὰν χιαλκεντέα δεῦρ᾽ ἀνάγων" 45 

25 μολῶν Β.Π (οὰπι ϑ.ἢ. δὰ [ηβοῦ. ἴῃ Β) --- μολὼν Π).εἰζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ 
(ουπιὶ ὅθ. δᾶ Ιηβοῦ. ἴῃ ἢ Βο.); δοσθηΐαβ ἴῃ Ὁ διηρίσιιβ δὲ [26 καλ- 
λίον᾽ εἰζ΄ -- καλλίον ΑἹ. --- κάλλιον [ΒΒΠ Π] Βο. (οὰπὶ 8.8.) [] δη- 

ρίων τῶν ΒΒ --- δηριῶν τῶν ΠῸ --- δηριώντων Πε’ζ'΄ ΑΙ. Βο. {{ἐνεστή- 
σατ᾽ ΕΥΤΟΥ ΤΥ̓ΡΟρΊ. ἱπ Ηο, ἴῃ 60, δᾶ [Ιηβογ, -- ἐνόστησ᾽ ΒΒ Βο." (δαπὶ 

Β0ῃ. δὰ [Ὡβοῦ. ἴῃ ΒΠ) --- ἐνοστήσαντ᾽ αἰτέορταρηίος Ὁ -- ἐνεστήσαντ᾽ Ὁ 
ΑΙ, --- ἐνεστίσαντ᾽ Ὦ --- ἐνέστησ᾽ ζ΄ --- ἀνέστησ᾽ ε΄ [1 ἀν τι πάλων ΑἹ. 

Π|- 21. ἡρ. τέϑ.. ογμπθβ βουϊρε δὲ ἱπιργοββὶ -- τέϑ. ἥρ. (Βα.32) {|{||28 κωμά- 
σαις. ἀναδ. Β --- κωμάσαις ἀναδ, ΒῸ --- κωμασ᾽, ἀναδ. ΠΏ ΑΙ. Βο. 
(ογΐατη ὃχ σομρομαἶο 5υ] 1086 αἰς ἰπ Ὁ τηδ]6 ἱπέρ]]θοῖο) --- κωμάσαις ἀνδ. 

Βὺ.Ἐ --- χωμάσας, ἀνδ, ΟΡ. ΒΘ. ---, κωμάσαις ἀνδ. ΗΥ. --- κωμάσαις, ἀνδ. 
εζ'’ Ηπι, τϑοῖθ, Οοπῆστηδίέ μᾶπο Οϑρουϊπὶ ἀἰβεϊποιϊοπμοπι ορῦπημβ οοᾶθχ Β δἕ 
ϑ0Π0]. ὁχ Τὴ τοβαξζαζαμη. [[ ἐν οτὰ, ΟΡ. Βά. --- ποῦ οπϊπηΐ βουῖρε ΑἹ. 
Βο. Ηγ." --- ἐμ(πορφυροις) ὅπι, --- ἐμ(πορφυρέοις) Οχ. Βροία 86 Βαθεΐ ἐν; 

οὗ, δα Ο. 1Π|, 68 οὐ ΒΒ. ΧΥ͂ΠΙῚ, 808. [| 29 ἕρνεσιν ὈΠ ἢ ε΄ --- ἔρνεσιν [τ6}}.} 
ΑΙ. Βο." [{ τὸν μὲν οπι. Βο; --τ ποῆ οπὶ, 16}1, (αὐ πος Β,},) {{Ἀχκενεόφ. 
ΒΒ [τ6}}.} ὅπ. Βᾶ. Ηγ. Β6.Ἐ --- κενόφρ. ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. } αὖχαι ομληθ8 [} 

80 ἔλαβον ΒΒ --- ἔβαλον ὈΡΏ}ε τά ΑΙ. Ηο.Ἐ --- 86ῃ. χαλῶν ἀποτυχεῖν 

παρεσκεύασαν [ ἄγαν, ἰσχὺν Β Βο. --- ἄγαν: ἰσχὺν Ὁ -- ἄγαν ἰσχὺν. Β 
- ἄγαν ἰσχὺν ΑἹ. Βὺ.Ἐ -- ἄγαν ἰσχύν, εἶζ' Ορ.Ἐ (οὰπι 808.) --- ἀθ ἀΐϑί. 

Ὁ πα. 1. {| 31] παρέσφαλε Β --- αλε ΒΗ ΠΡ -“- αλεν εἰζ΄ ΑΙ, Βο.» {82 
ὀπίσω Β --- ὀπίσσω [Β]Ὁ) [τ6}1] ΑΙ. Βο.» || 38 λίαν ΒΒΡ.Ρ [τ6}}.} ΑΙ. 
Βο:Ἐ (οὰπὶ 85.9}.3) --- μὰν Ρκυ. (Ηγ. Ηπι.) Βὺ.Ἐ --- μάλ᾽ Βο. ᾿Ϊ 84 ἀμύ- 
χλαϑὲεν [ΒΒ.]00 ΑΙ. Βο." -- ἀμυχλάϑεν εἰς [1 .85 χαλχέ τε (ἰ4, εϑί 

χαλκέων τε, ἴοτγί. Υἱξίΐοβα ΡΓῸ χαλκε[ν]τέ Ἰᾷ οδύ χαλκεντέων) Β -- χαλκέων 



ΓΝΈΜΕΑ ΧΙ] 480 

καὶ παρ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ῥοὰν κεκραμένον 
3 ᾿ 3 "» Ἢ 

ἐκ Μελανίπποιο μώτρωος. ἀρχρίοι δ᾽ ἀρεταὶ 
᾽Αντ. γ΄. 

ἀμφέροντ᾽ ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν σϑένος " 
ἐν σχιερῷ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν μέλαιναι καρπὸν ἔδωκαν ἄρου- 

βαι, 59 
4ο δένδρεά τ᾽ οὐκ ἐϑέλει πάσαις ἐτέων περόδοις 

ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ είσον, 
Ε) ΕΣ 

ἀλλ᾽ ἐν ἀμείβοντι. καὶ ϑνωτὸν οὕτως ἔϑνος ἄγει 
| Ἐπ. γ΄. 

»ὝἭ λ ϑ.Ὶ .5 λ 3 “ Ἁ 3 , μοῖρω. τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὖχ, ἔπεταὶ 55 
Ν 5 5.33 ν τὶ ’ 

τέχμαρ᾽ ἀλλ᾽ ἐμπὰν μεγωλανορίαις ἐμβαίνομεν, 

τε Β --- χαλκεντέων ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." Οχ. Ηγ. Ηπι.͵ --- χαλκχεντέα ὅπη. 
Βά. Βο. Η.3 Βὺ.» --α Ρ. αν 6. --- Βρ.32 Ν. 1, 16 οοτηραγαί, τροίο, [{ δεῦρ᾽ 
οὐ δεῦρο τηϊχία (γ6] δεῦβ᾽) Ὁ [| ἀνάτων (516) ΘΠ) (απ Ὦ Ρυποιῖβ. ποίαξαμι 
τὴ --- ἀνάγων ΒΒ ΑΙ. Βο. (οαπι 85.08.13) --- ἀνάγον ε΄ζ΄ (ἀτδθοῦϊαβ ἰρίταν 
δα αἷμα τοί] ἔβα) 

380 ἰσμίνου ΠΏ --- ἰσμηνοῦ ΒΒε ζ΄ ΑΙ. Βο." {37 μάτρωος Β -- 
ματρῶος Β -- μάτρωος [6111 Βο.Ἐ δ. -- μάτρῳος ΑΙ. Μυ. δι. {38 

ἀμφέρονται, Νῖγ. δι. --- ἀμφέροντ᾽ τ0]], --- Βρ.3 Β0Ε, Ι6ρ]556 ραΐαῦ ἀπφέροντ᾽, 
ααΐα ἴδῚ 6δὲ ἴῃ ῬδυδρὮγ, ἀποφέρονται. [[ἀλασσ. Ὁ) --- ἀλλασσ. το}1. [39 ἐν 
σχερὼ (Β ΒΗ. --- ἐν σχερὼ εἰζ΄ (νοϊαῖξ οὐἶίουβ ὙΠΟ ΐαπαβ ἐνσιχερὼ 
φαοᾶ οοπηπηθηᾶε ΗΥ., αὐ Ηοπι. ἐπισχερὼ) --- ἐν χερῷ ΑΙ. Μτι. ϑ8ι, -- ἐν 

χερῶ Βο. ΟΡ. Βι. --- ἐν σχερῷ 5πι." --- 561, ἐφεξῆς {40 πάσ᾽ ἐτέων (νἱ- 
ἴοβθ ρῖοὸ πάσ᾽ ἐτέων 1, 6. πάσαις ἐτέων) Β --- πάσσαις ἐτέων Βο. --- πάσαις 
ἐτέων ΒῊ τοῖϊ. ΑἸ. Ορ." [| περιόδοις ΒΒΌ ε΄ ζ'΄ ΑΙ. Βο. Οχ. Ην. -- 
περόδοις ὅτα. Ηπι.2 Βὺ,Ἐ οοπβιτηδίαμη ἃὉ Εἰδίαιἷΐο (ΡΥ. 12, 1) δἱίοαιο 

Οτατηπηδίϊοο (Οταπα. ἀπη. Οχχ. 1Υ͂, 809) --- περ ὁδοῖς (Ηγ.) ΒΕ. Ηπι.: [| 
4] φέρειν ἶσον (οπιῖδδο πλουτῳ) ΒΒ -- φέρειν πλούτω(ῳ) ἴσον Θ΄ ζ' ΑΙ. 

Βο. Ηγ." --- φέρειν, πλούτω(ῳ) ἴσον, ΟΡ." [| 42. ἐναμείβοντι ΒΗ ΠΠ -- 
ἐν ἀμείβοντι Β ΑΙ. Βο." --- ἀναμείβοντι ε΄ ζ΄ --- ὅ60ῃ. ἐξ ὑπαλλαγῆς καὶ 

διαστήματος [| οὕτω σϑένος ΒΒ [τ6}1.] ΑἸ. Βο. --- οὕτω σϑένος Ὦ -- 
οὕτως ἔϑνος (Ηγ. οοἰαίο Ρ, Χ, 28) Ηπι, Βό." (ᾳὰ! αἀάϊε Ν. ΠΙ, 74) οχ 
ἀμοε γοί, (καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος τὸν αὐτὸν τρόπον) --- οὕτω γ᾽ ἔϑνος 

. ΠΠ 43 τὸ δ᾽ Β[Β]Π[0] ΟΡ. δι." --- τόδ᾽ θεζ' Ἂϊ; Ἔσ. ΒΕ ὸ Ἢ} 
οὐχ᾽ Ὁ. --- οὐχ εἶζ' [τ6}1.Ὁ] ΑἹ. Βο.Ἐ [|| 44 τέρμα Βο; οἴΟΥΘ ἐΥ̓ΡΟΡΥ. 
- τέκμαρ γ0}}. (οὐΐατι Β,}),) [{ ἕπεται. τέχμαρ ἀλλ᾽ ἴία ἀϊδί, ε΄ τη816 [| ἔμπας 
εἶζ΄ --- ἔμπαν [ΒΒ Ὠ] ΑΙ. Βο.Ἐ [{υμεγαληνορίην ἐμβ. εἰζ' -- μεγαλονο- 



100 ΓΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ ΙΔ΄. 

45 ἔργα τε πολλὼ μενοινῶντες" δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ 
ἐλπίδι γυῖα" προμαϑείας δ᾽ ἀπόκεινται ῥοαί. όο 

, ᾿ ᾿ ,ὔ 

κερδέων δὲ χρὴ μέτρον ϑηρευέμεν" 
5 9 Φ Ι ΕῚ 

ἀπροσίκτων δ᾽ ἐρώτων ὀξύτεραι μανίαι. 

ρίαις ἐμβ. [Ὁ] --- μεγαλορί᾽ ἐμβ., Ὁ --- μεγαλανορί᾽ ἐμβ. ΑἹ. --- μεγα- 
λανορίαις ἐμβ. ΒΒ Βο.ἕ 

45 ἔργα τὲ ΒΟ) ε΄ ζ΄ --- ἔργα τε Β ΑΙ. Βο.» --- ἔργα τὰ Ηξ, ροΥΡογατα 
| 40 γυῖα οἴηποβ οὑπὶ ὅ.ἢ, --- λῆμα Ηἰ. πιαὶς [ 41 ϑηρευέ μὲν (ἀπ΄ ἐμεν᾽ 
γο αἱ.) Ὁ --- ϑηρευέμεν τε], [1 48 ἔρωτες ὀξύτεροι Ηἰ. --- ἐρώτων (ἐράτων 
Π}) ὀξύτεραι οπηπ68 ΤΕ]]. 

ΘαῦδβοΥ. Ν, ΧΙ. ογηῖββα οϑὲ ἴῃ ΟἹΏΠΙΌΠΒ. 

ΒΌΡΒΟΥ. ΝοΙΘοπί σατατῃ, οπῖ. νἱάρίαν ἴῃ [Β 7 Π) [ε΄ ζ ΑἹ. ---- τέλος 
τῶν πινδάρου νεμέων. Β -- πινδάρου ἐπίνικοι νεμεονίχαις. Ὁ 



ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΆΑΙ. 
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ΓΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙῚ Α΄. 

ΠΡΟΛΔΟΤΌ, ΘΗΒΆΑΙθι 

ΑΡΜΑΤΙ. 

ΘΌΓΟΡὮἊΙ 86. 

Δα κ λθΈΝυ, ἀποπ τυνλες, ἘΞ ἘΞ 

δΦἔιοιωπωυ.- 5.2. 5Ξ 

Σ΄, πἰ πἰωω-ππωωπποσ |  ξυ.υ.-  υὐὦ Ξ 

ἙρΡΟοάΑΙ. 

--.--- ω - υὺυ Ξα εν ΘΑ 

ως - ----ς. .-- ΣΦ ω "Ξ 

πεν ἐπν -Ξῷ -Ἴελῦτ' ἔπι -Ξ Ὁ κι. 5 

δ -Ξ Φ ὦ. ΞΞ ΞΡ] Ξ32 2. ὦν. ἐδέετο ὧς τοῖς ὦ 3 Ξορ-ϑιιλοσξ τὲ 

“ ᾿ μ ’ ’ Μῶτερ ἐμώ, τὸ τεὸν, χρύσασπι Θηβα, Στρ. ὦ. 

[πβοτ, [βύμτα, οα, ΒΒ ε ζ' --- ὑπόϑεσις ἰσϑμίων Ὁ -- ΠΙΝΔΑ- 
ΡΟΥ͂, ΙΣΘΜΙΔΑ, Βο.Ἐ --- ΠΙΝΔΑΡΟΥ͂ ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ. ΑἹ. ὅπ. Οχ. -- 

ΙΣΘΝΙΑ. Ην. --- ΙΣΦΘΜΙΟΝΙΚΑΙ. Βύ.Ἐ 

[ποτ Ιβύμτα. 1 οτὰ, ΒΒ --- ἡροδότῳ ϑηβαίῳ [0.10 -- ἡροδότῳ 9η- 

βαίῳ, ἅρματι τεϑρίππῳ. Ὁ --- ἡ. 9. νέμεα η΄. ε΄ --- ἡ. 9. τριςκαιδέκατον. 
ζ΄ (46 εἶζ' νἱάθ δᾶ Ν, , [πβογ.) --- Η. Θ. ΝΈΛΟΣ α΄. ΑΙ. --- Η. Θ. 
ΕἾΔΟΣ. Α΄. Βο." -- Η. Θ. ἅρματι. ΕἸΔΟΟ α΄, ὅπ." --- ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ 
λ΄. Ἡ. Θ. ΑΡΜΑΤΙ. Β0.Ἑ 

Μούσ, δέ, 8 (ὃ οὐ 4 Βὺ,) οοπίαηχὶ (αὐ 1, 1), ἱπάϊοαία ἀϊδογοϑί, 
οαγὰ Αν, 

1 ἁμᾶ, Β -- ἁμὰ Β --- ἐμὰ (ἐμὰ,) τοὶ]. 



294 ΙΣΘΜΠΟΝΙΚΑΙ ἃ 

πράγμω καὶ ἀσιχιλίας ὑπέρτερον 
’ὔ ᾿ ἢ ͵ “Ὕ 5 - ͵ 

ϑήσομαι. μὴ μοι κρανωῶ νεμεσώσαι [ Δᾶλος, ἐν ἃ χέ- 
αύμαι. 

"" ᾿ "»ν 

[5] τί φίλτερον κεδνῶν τοχέων ἀγαϑοῖς:; ς 
3" 35 “ 5 “» ᾽ ᾿ "“ο᾿ 

5. εἰξον, ὠ πολλωνιὼς" ὠμφοτερᾶν τοι αρίτων σὺν Φϑ)εοῖς 
͵ὔ 7ὔ 

ξεύξω τέλος, 

Ά ΄ »" [ 
καὶ τὸν ἀκειρεχόμων Φοῖβον “ιορεύων ᾽Αντ. α΄. 
5 ) 3 ἤ κ 7ὔ 

ἐν Κεω ἀμφιρυτῷᾷ συν ποντίοις 
! “ ΕἸ 

[10] ἀνδράσιν, καὶ τὰν ἁλιερκέω ᾿Ισωμοῦ δειράδ᾽" ἐπεὶ στε-- 
“ 

φανους Ιο 
ὰ ] » 2 

ἐξ ὦπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέϑλων, 

10 χωλλίνικον πατρίδι κῦδος. ἐν ἃ καὶ τὸν ἀδείμαντον 
3 ͵ , 
Αλκμήῆνα τέκεν 

Ἐπ. α. 
-“ἅ»7 Ἂν ’ ΄ 

παῖδα, σϑρωσεῖωι τὸν ποτε Τηρυονω φρίξαν κύνες. 15 

8 ϑήσομαι ΒΒ Βο.ἕ Ηγ." -- ϑάσομαι ΠΌΠε ζ΄ ΑΙ, Μῃ. 5. -- 
ϑάσσομαι Ὦ νεμεσᾶσαι Βᾶ, [ἐν ἜΒΏ. Βο.Ἐ --- ἐν οπι. θΡθεζ' 
ΑΙ. --- ἐφ᾽ (82) ] ἡ Βο; --- ἀ(ᾷ) τεὶ!. (ϑὔατη 0.) | χέχυται Β -- κέχυμαι 

[ΒΡ]ΡΏΡ ζ΄ ΑΙ]. Βο.Ἐ οαπὶ ὅοῃ. (πᾶς ἔγκειμαι οὐ σπουδὴν εἶχον τῆς γρα- 
φῆς) --- τέταμαι (Η(.) [0 3.84. ποῃ αἰδί. πθοὸ δῃηΐθ προ ροβῦ τέ ΒΒΌ Αἰ. --- 
δηΐθ τί ρίθηβ ΠΠ)εἰζ' ΟΡ. οαπὶ ὅΘῃ. --- δηίθ τὶ ρίθπο Ὦ --- κέχυμαί τι, 

| 4 τοκήων ε΄ ΑΙ. [{| ἀγαϑοῖο ΘΠ --- ἀγαϑοῖς [ΒΒ]ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 
οατὶ ὅθ. [|| ὅ ἄξον ἢ [| ὦ πολλ. Π [| ἀμφοτέραν [Β Β Βο. Οχ. Ην. 
- τέρων [Β.] Βο; Ορ.» (οαπι 568.) --- τέροις .: ΘΠ ΑΙ. --- τέραιν Ῥπ. 
- τερὰᾶν Βῦ. [{ τοι [Β.}.Β] Βο.Ἐ --- τῶν ὈΠ εἶ ζ΄ ΑἹ. --α Ῥαγαρμγ, οί, 
ἀμφοτέρων τῶν χαρίτων τὸ τέλος [[ ϑεοῖς. ζεύξω ΒΒ Βο. --- ϑεοῖς ζεύξω 
ν᾿: οἴο, ΑἹ. ΟΡ. Ι 1 κέῳ(ω) [Β. Β] Βο:Ἐ --- κείω(ῳ) Ῥ. θΠὉ -- κίω(ῳ) εἰζ΄ 
3} ἀμφιρρύτᾳ ΒΒ -- ἀμφιρύτα Ὦ. --- ἀμφιρύτῳ(ω) ΡῃΡ τ’ ΑΙ. Βο: ἢ 

--ὶ εἶν ϑυων Βῦ.Ἐ -- - Ῥαιάρῃγ. οί, τῇ ἑκατέρωθεν περιρεομένῃ ϑαλάσσῃ 

(εχ Ὁ) [||8. ἀνδράσι ΒΒ ΠΏ -σιν εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Κ {|| τὴν ΒΒ -- τὰν 

[0 ε΄ζἼΠΠ ΑΙ. Βο." {{ἁλιερκέος Ηπι. -κέα ΤῸ}. (οαχα 856}.). ΥἹάΘ νϑ. 
28 (82) οἱ δὰ Ο. ΙΧ, 98; ΧΠῚ, 84. [{ςΗ9 ἕξ ὠπασαν Ὁ,(Ὁ) --- ἐξώπασεν Αὐἱβίατ- 
μοὶ ἀραιὰ ὅ.ῃ. --- ἐξ [ὠπασε] Ὁ --- [ἐξ] ὠπασε ΒΒ [τ6}1.] ΑΙ. Βο:Ἐ -- 
ἘῈ ὠπασεν Ηπι. Βῦ. [| ἐξαέϑλων ΒΒρο --- ἐξ ἀέϑλων ΒΔ [Ὀ]Π Π[Π ε΄ ζ 1 
ΑΙ. ο." {0 τὸν οπι. εἰζ΄ --- ποπ οπι. τὸν [τ6}1.] Α1. Βο.Ἐ [{|άλμηνα ἢ 
- ἀλκμήνα [τ6}1.] ε΄ ΑΙ. Βο.Ἐ [τέκε ΒΒ [1τ6}1.] ΑἹ. Εου ΚΝ --- τέκεν Βῦ.Ἐ 
|Π11 κῦνες ΘΠ Ὁ --- κῦνεσ᾽ δαΐ κύνεσ (απιθίραο 660.) Β --- κύνες ΒΠ ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο. ἢ 
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3 Ε] 3 ς ! " Α ω 7 

ὡλλ ἐγὼ Ηροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ὥρμωτι τεϑρίππῳ 
,ὔ 

γεγᾶς, 

δεν ςυάν 7 5 Ν ἵ δὼ ὐφὰν Ἁ 

[15] ἄνιω ζ ἀλλοτρίαις οὐ χερσὶ νωμάσαντ᾽ ἔσσέελω 20 

ἡ Καστορείῳ. ἢ ̓Ἰολώοι᾽ ἐναρμόξαι νιν ὕμνῳ. 

τ. κεῖνοι γὼρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις 

ἐτέκνωθεν κράτιστοι" 25 

ἔν τ᾽ ἀέϑλοισι ϑίγον πλείστων ἀγώνων, ἜΣ, Ἐ-. 

καὶ τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον 

[20] καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ, [ γευόμενοι στε- 

φάνων 

νικαιφόρων᾽ λάμπει δὲ σαφὴς ἀρετὰ 39 

20 ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν. ἔν τ᾽ ἀσπιδοδούποισιν 
ὁπλίταις δρόμοις, 

χὰ, ᾿ 3 7 3 "κ- 3 “ οἷα, τε “χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχιμαῖς, ἀντ. β. 
ν᾽ Ἄ ΒΡ ι -Ξ 7 “ 

[25] χωὶ λιϑίνοις ὅπότε δίσκοις ἵεν. 

12 μέλος, ΗΙ. --- τὸ μὲν (τὸ μὲν.) ογηπθβ ΤῸ], [[Ά.13 ἀνέ ἐν ΗΙ. --- 
ἁνία τ᾿ οἸηπ685 16}1. [| χερσὶ [ΒΒ]Ρὲ1 Μτ. 5.5 -- χερσὶν 50} ε ζ΄ ΑΙ. 
Βο." {{νωμεύσαντ᾽ Β || 14 καστορείῳ γ᾽ ἢ Η. --- ἰἅ, (δ᾽πο γ᾽} οπηπ68 ΤΕ]]. --- 
Ηἰδίαβ δχουβαίαν Ἅ ἀδενὶ εἴ8ο, αὖ ραββῖπι. Ὑιᾶθ δᾶ Ὁ. ΧΠῚ, 84. [[- ἀοι᾿ 
βουρβὶ --- ἄου τ6}}. Ψιάθ 10. [{ νιν ἅρμοζειν ἐν ΗΙ. ἰαποῖα --- ἐναρμόξαι μὲν 
ΟἸΏΠ65 ΤΕ]], --- ἐφαρμοξαι μιν ϑ6Β: Ὁ (Βρ.3) {|| 155ᾳ. τεκνωϑέντες χράτιστοι, εὐ τ᾽ 
ἀέϑλοισι ϑέγον, πλείστων ἀγώνων καὶ τριπ. οἴο. (Βα.3) ΒΑ. [1 16 ἔν τ᾽ ἀέϑλοισι 

Θίγον πλείστων ΟἸΩΏ65 501]ρΡΕ1 οὐ ᾿τυρυθδϑὶ οατὰ ΘΠ, --- καὶ στεφάνοισι ϑέγον 

Ιαπᾶαῦ ὅ9ἢ. 1. 1Υ̓́, 18. νυ]ρ. αὐοᾶὰ 84 απο Ἰοοιπὶ βρθοίαγα οὐ ἔξ. χαὶ στε- 

φάνοις ϑίγον ἱππείων ἀγώνων ...-.. γευόμενοι ἀέϑλων Ἰοροπᾶμππι 6586. οοπί. 
Βρ.2 --- σΙάΘ οἰἴαπι Β8. ἰπ 14. 177, 2ὅ6. [[ᾷΑ118 λεβήταισι ΒΒ -τεσσι Ὁ 

ΑΙ. --- τεσε ΠΏ -- τεσσιν εἶζ' Βο." [| γευόμενοι ΒΒ ἘΒο. αὐτὰ Β0Ε. 
(μεταλαβόντες) --- σευόμενοι ΠΏ ε΄ ζ΄ --- σεβόμενοι ΑΙ. {Π[ 20 γυμνοῖς 
ΒΒΌΠΏ --- γυμνοῖσι εζ΄ ΑἹ. Βο." [| ἀσπιδοδουποισιν ΒΡΩΒ Βο. (Β8- 

, ᾿ , , . 
ἀσπιδοδήπ. εἶνε ἀσπιδοδόπ.) --- ἀσπιδοσιν πεισιν (βῖγα πασιν) ἢ --- ἀσπιδο- 

σιν πασὶν ΘΠ -- ἀσπίδεσι πᾶσιν ε'ζ΄ --- ἀσπίδεσσι (οπι. πᾶσιν) ΑΙ. [] 
| ὁπλίταις [ΒΒ]ε΄ζ΄ Βο." --- ὁπλίτας ΘΠ ΑΙ. [{ἱπίδγραπχὶ ἄθ βεπίβη- 
ἢ Ηδροπαθ δγηϊοὶ [2] οἷά τε [ΒΒ] Βο.Ἐ (οὰπι 5.8.) --- οἷσ τε 
ΑΙ. --- ἦσι τὲ εἶζ' [| αἰχμὰς (Ρν.) ,, 86}, Ιορίθβθ. 6χ ρδιδραγαβὶ πο βδίΐβ 
ἰαΐο 6Ο]]ρα5΄. Βρ.32 ἘΠδοορὶν Ηῦ, --- αἰχμαῖς 5οΥἹΡΕΪ ογληοδ8. οὖ Ὑ6}1, ἱπηρυθδϑὶ 
[: 22 λιϑίνοις ὁπότε δίσκοις ἵεν, ΒΒ. Βο: ἘΒρ.3 --- λιϑίνοις ὁπότε δίσκχοι- 
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οὐ γὰρ ἣν πενταεϑλιον, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ | ξέργματι 
κεῖτο τέλος. 35 

τῶν ἀϑρόοις ἀνδησάμενοι ϑαμάκις 
25 ἔργεσιν χαίτας ῥεέϑροισί τε Δίρκας ἔφανεν χαὶ παρ᾽ 

Εὐρώτᾳ πέλας, 

Ἐπ. β΄. 
[30] Ἰφικλέος μὲν παῖς ὁμόδαμος ἐὼν Σπαρτῶν γένει, 40 

Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν ᾿Αχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκξων 
ἕδος. 

χαίρετ᾽. ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνι Ισϑμῷ τε ξαϑέᾳ 45 

σιν ἵεν. ΘΠ ΑΙ. --- λιϑίνοις ὅτε δίσκοισιν ἵεν. εἶζ' --- Απητηοη. ἢ. 41 
λιϑένοις ποτ᾽ ἀνὰ δίσχοισι --- Ἐπδίαίη. 5ἃ Ηοχα. Οἄ, Ρ. 1691, 29 (βϑροπηδυτχη 
ΤΙΥΡΒΟΠΕΘΙΩ) ἰαπᾶαί λιϑίνοις ὁπόταν δίσκουσιν --- λιϑένους ὁπότε δίσκους ἵεν, 
Ρυ. --- λιϑίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἵεν τα. Βὺ,Ἐ --- λιϑίνους ὁπότ᾽ αὖ δίσκους 
ἕεν, Κγ. Βρ.1 --- λιϑίνοισι πέραν δίσκοις ἵεν. οοπῃί, Βᾳ.3 -- λιϑίνους ὁπότ᾽ 
εὖ δίσχκους ἵεν, ΗἸΊ. 

23 ἢ τ πένταϑλον. ΒΒ --- ἧς πένταϑλον Ὁ --- ἧς πένταϑλον [Ὰ}}}}}} 
ΑΙ. --- ἧς πὼ πένταϑλον. ε΄ζ΄' -- ἦν πένταϑλον, Βο:Ἐ --- ἦν πένταϑλον ἔτ᾽, 
Μι.Ἐ -- ἦν πεντάϑλιον, Βὺ Ἔ --- ἦν πω πεντάεϑλ᾽ οΟΗΪ, Βρ.3 (,, ἀατὶ αβου]αχτη 
ἴογου κ) ἀπ απίο --- ἢ, ορίοθ ἥεν πεντάεϑλ᾽ ] ἕργματι ΒΒ Βο." -- 
ἕρματι Ὁ. (ἔρ.) ε΄ζ΄ (ἅρ.) ΑΙ. (οαπι Αμηπιοῃ, 1. 1.) [1 24 ἀϑρόοις [ΒΒ], 
Βο:Ὲ -- ἀθρόους ΠΏ εἰ ζ' ΑΙ. ἢ} ἀνδησαμένους ε'ζ' --- αὐδησαμένοι ΑΙ. 
- ἀνδησάμενοι 6 [τ6}}.} Βο.Ἐ --- ἀναδησάμενοι Ὁ, || ϑαμάκις] στεφάνων 
Ητ. θπιοτο ᾿[ϊ0Ὃ 25 ἔρνεσι ΒΒ ΑΙ. --- ἕρνεσι ΠΡ --- ἔρνεσιν ε΄ζ' Βο.Ἐ {| 
ῥεέϑροισί τε Β -- ῥεέϑροισέ τε Β Βο." -- ῥεέϑροσί τε Ὦ -- ῥεέϑρεσί τε 
ΡΙΘ(Θ (τρρὺὴ ζ΄ ες --- ῥεέϑρεσσέ τε ε'ζ' νε ΑἹ, [ ἔφανε ΒΒΗ ΠΡ  ἐζ’ 
ΑΙ, Βο.Ἐ --- ἔφανεν ὅτι. [0 δὰῤ εὐρώτα δαὶ εὐρώτα, Β --- εὐρώτα ΒΩ 
εἶζ' ΑἹ. Βο." 51. --- εὐρώπα ἢ -- Εὐρώτᾳ Μη. 8ι. Βῦ.Ἐ (φηϊάνατη 
γοΪαῖξ 6856 ϑ0}., βυιβδιάϊέο ῥεέϑροις, [|| δὰ πύλας δαὶ πέλας Β -- πέλας 
[γ6}}.} Α]. Βο.Ἐ {πίον 25 οἱ 20 (--- 29 οὐ 80 Βῦ.3) ἴπ Β νϑῖδα β.ῇ. 
οἰκείως ἐπὶ τῶν ἰδίων χωρίων ἀκοῦσαι: Ἰηξοτροβίία δαπί, αυδθ Β (αὶ βομο]α 
{ΔΉ ΒΟΥθΘΥΘ ΠΟΙ αΪ) Ομ ΡτῸ ἰθχία Βαρογοί, ἰξογαν, Ὑι4θ πῆρα ἱπ Απ. Ὗ 
908. ΕἼτοῦο δηϊπιδάγουβο Β. ἃ ἰγϑηβου 6 πο ἀρβεεε; ΘΧΡΙΙοδὲ Ἰριζαῦ οοᾶθχ 
ἴῃ Ὑ8, 20 (30) γοςο ἐὼν, [| 28 ποσειδάωνι ἰσϑμῷ(ὦ) ΒΗ ΠΏ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 5πι.Ὲ 
(πα πιρ]ῖβ δηΐο ἐσ, ἀἶβι.) --- ποσειδάωνέ τ᾿ ἰσθμῷ Μτ, 8ὲ. Βά. Βᾳ.2 Βα. 
- 0. ἐγὼ δὲ τῷ ποσειδῶνι καὶ τῇ ἰσϑμῷ τῇ ϑείᾳ καὶ τῷ ὀγχηστῷ ὑπᾶθ 
ΠΟῚ Υἱᾶθο 40 Ῥαοίο {γΐρ!οχ τε ἢγπηδυΐ ροββὶέ, χαρᾷ οὰπὶ Ποσ. οἱ Ἶσϑ. δὰ 
θοβάθμῃ ἰμἄοβ Ῥουπθδης δ] θηΐα8 οϑί, Βιραγεξα ογαίίο οϑύ, ΠΟ ἐγρατγίία. 
Οὗ δᾶ Ο. ΧΙΨ, 5; ροῖτο δὰ Ὁ. ᾿Χ, 98; ΧΠΙ, 84. 
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᾿Ογχηστίαισιν τ᾽ ἀϊόνεσσιν περιστέλλων ἀοιδὰν 

40 γαρύσομωι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν ᾽᾿Ασω- 
ποδώρου πατρὸς αἷσαν 50 

“" ! » Ι [3] Ὀρχομενοῖο τε πατρῴαν ἀρουραᾶν, Στρ. γ΄. 
ὡ ΕἸ 

ὦ νιν ἐρειδόμενον νωυαγίαις 
5 5 ͵ Θὰ ἢ 2 ὔ|͵ ,ὔ ’ὔ ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ ᾿ δέξατο συντυχίᾳ" 
κω 9 3 3 ! νῦν δ᾽ αὖτις ἀρχαίας ἐπέβασε πότμος 55 

τι ε μ ΐ 
35 [40] συγγενὴς εὐαμερίως. ὃ πονήσαις δὲ νόῳ καὶ προμά- 

ϑειαν φέρει. 

εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται πᾶσαν ὀργών, ᾽Αντ. γ΄. 
ἀμφότερον δωπάναις τε καὶ πόνοις, 
χρή νιν εὑρόντεσσιν ὠγάνορω κόμπον [ μὴ φϑονεραῖσι 

φέρειν όο 
[45] γνώμαις. ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ 
40 ἀντὶ μόχϑων παντοδαπῶν ἔπος εἰπόντ᾽ ἀγαϑὸν ξυνὸν 

ὀρθῶσαι καλόν. 

29 -σί τ᾽ ΒΟ ΠΡ --- σίν τ᾽ εἰζ' ΑἹ. Βο.Ἐ {{-νεσσι [Β] ΑΙ. Βο.» 
- νεσι ΠΗ --- νεσσιν εζ΄ 5. |} πέρι θΏΠ ΑἹ. --- περι [Β]ε’ ζ΄ 

Βο.» {|| 30 αἷγαν Ὁ" -- αἶσσαν Ὦ --- - αἶσαν [τ6}1.] ε΄ ΑΙ. Βο.ν [ 31 
πατρώαν ΒΏΠ)ε΄ζ’ Βο.Ἐ --- πρῶαν ὈΡ - πατρῷαν ΑΙ. --- πατρῴαν Μι.Ἐ {} 

32 ἁ νιν Ὦ, -- ὦ νιν τοὶ]. {} ἐρειδόμενον ναυαγίοις ὅτα, (δα θα]απη ἡδυγαρὶϊ 
[80.}18) Βα, Βρ.3 -- ἐρειπόμενον γαυαγίαις Ηΐ. -- ἐρειδόμενον ναυαγίαις 8οΥρ 

ΑΙ. Βο. Ρυ. Οχ. Ἡγο" Ι 33 ἁμετρήτᾶς Β --- ἀμετρήτας τΕ}], --- ΣΝ δὰ 
Ο. ΧΠῚ, 84. “χρυόεσα ὈΌΠΏ -ἐσσα(ᾳ) Βε'ζ'΄ ΑΙ. Βο.Ἑ [|| 84 αὗτις 
ΟἸΏΠ 68 Ι 35 πονήσαις ΒΙΟΡΌΡΡετζ' ΑΙ. Βο: Ορ. ὅπι. Ηγ.Ἐ --- πονήσας 
Βι. Μτι. 8. Βᾶ, Οχ. --- πονάσαις ΑΒ, ΟἿἃ, δὰ Ρ. ΙΧ, 98 [[., νόῳ, Β {38 
ἀρεταὶ οὐ ἀρεταῖ ἱπποίίπι Β, --- ἀρετὰ οὐ ἀρετὰ ἱπποίίπι Εο; --- ἀρετᾶ(ᾷ) 
ὈΡΌΡὉ --- ἀρετὰ εἰζ' ΑἹ. Βο.Ἐ Ηπι. Κγ. --- ἀρεταὶ 'ἰπ ὅ'0ῃ.1 οὐ 5.9.3 -- 
ἀρετᾷ (Αυβίαγοῃ.) 59.323 Βῦ,Ἐ [| κατάκειται βεῖρε ΑΙ. ο.Ἐ Ημπ. Βυὺ,Ἐ -- 
χατὰ κεῖται Ηγ. Κη. --- καταϑῇ τις Ηι. [| πᾶσιν ὀργᾶν ΚΥ. --- πᾶσαν ὀργᾶν 

611, (οὰτὰ 50}.) [| 37 δαπάναισί τε Β -νεσέ τε ΠΠ} --- ναις τε εἶζ' ΑΙ. 
Βο.Σ {{Ῥοββὶῦῇ οἴη άθσθ Ὀγθνὶβ {μα βῖβ ἴῃ ὑθυύϊα Δηϑίσορμα, πὸ βουῖθαβ δὴ 

καὶ; 864 ΡΥ͵ΟΥΒΙΙΒ 510 ΙΟΩ0 6ϑὺ τε καὶ: οἵ, δά Ο, ΧΙΨ, ὅ. {| 38 νιν οπιπ68 
ΒΟΥΙΡΕ οὐ ᾿πηργθβ8ὶ -- μιν ἴῃ 56}. (οὐϊδτι ἴῃ ὅθ, ΒΠ) οὐ 'ἴπ ο; Π,[8,] {{ - τε- 

σιν ΠΌ(Ό Ὁ), --- τεσσιν [Β.]ε΄ζ΄ ΑΙ. Ηο:Ὲ {{ὄ 40 παντοδάπων (Ὁ ΠΠ) 
-δαπῶὼν Βε’ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἔ 
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Ἔπ. γ΄. 

μισϑὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐφ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυ- 

κύς, 65 

μηλοβότᾳ τ᾽ ἀρότᾳ τ᾽ ὀρνιχρολόχῳ τε καὶ ὃν πόντος 
τράφει" 

γαστρὶ δὲ πᾶς τις ἀμύνων λιμὸν αἰανῆ τέταται. 70 
[50] ὃς δ᾽ ἀμφ᾽ ἀέϑλοις ἢ πολεμίδων ἄρηται κῦδος ἁβρόν, 

45 εὐαγορηϑεὶς κέρδος ὕψιστον δέχεται, πολιατῶν καὶ ξένων 
γλώσσας ἄωτον. 75 

ἄμμι δ᾽ ἔοικε Κρόνου σεισίχιϑον᾽ υἱὸν Στρ. δ΄. 
γείτον᾽ ἀμειβομένοις εὐεργέταν 

[55] ἁρμάτων ἱπποδρόμιον χελαδῆσαι, [ καὶ σέϑεν, ᾽Αμφι- 

τρύων, 
παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχῥν, δο 

50 χαὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος ᾿Ελευσῖνα, καὶ Εὐβοιαν 

ἐν γναμπτοῖς δρόμοις" 

Πρωτεσίλα, τὸ τεὸν δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ᾿Αντ. δ΄. 
ἐν Φυλάκᾳ τέμενος συμβάλλομαι. 

[60] πάντα δ᾽ ἐξειπεῖν, ὅσ᾽ ἀγώνιος Ἑρμᾶς | Ἡροδότῳ ἔπο- 

ρεν 85 

41] ἄλλος (οπι. ἄλλοις) Β --- ἄλλος ἀλλοις ΠΡ0Ὁ0 Δι. -- ἄλλοις ἄλλος 

εζ΄ Βο." [{ἕργμασιν [Β] Βο." --- ἅρμασιν ε΄ ζ΄ ΑΙ. --- ἄρμασιν Ὠ {} 
-ποισι ΒΗ ΠΡ ΑΙ. -- ποις Βρο())ε’ζ΄ Βο.Ἐ {|| 42 μαλοβότᾳ Ἦν. --- μη- 
λοβότα(α) οπληθβ το}. [[| ἄς ραγίϊοι]β τε --- τε --- τε --- καὶ οἵ, δὰ Ο. 

ΧΙΥ, ὅ. {| τράφει Β (85ν.3) --- τρέφει τ6}}. {||48 αἰανῇ ἴοτί, Β --- αἰανῆ 

τοὶ}. [{[ἈΣ45 εὖ ἀγ. [ΒΠ]Π ε΄’ ΑΙ. Ηο.Ἐ --- εὖ ἀγ. Ὁ -α ἄὸ Ὁ π.} -- 
εὐαγ. Ῥπ. Ηγ. [δέχεται ΒΗΓ ]ε ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- δέκεται Βὺ,Ἐ {| 

-ατῶν Β --- ατᾶν τρ}1. [| γλώσσᾶς Β Βο.ἢ -σσης ΠΗ Πε ζ΄ ΑΙ. {4 
ἀμοιβομένοις (Ὁ Ὁ) --- ἀμειβομένοις Β Κο." --- (ἀμειβόμενος γοίεγ τα 6 

Ὦ) --- ἀμειβομένους ε΄ζ΄ ΑἹ. [| εὐεργέταν Βεζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- εὐεργετᾶν Ὁ) 
ὈΠη(Π 7 !}| 48 ---50 ἂς γΡαγεο!β καὶ --- τε οἷο. οὗ δᾶ Ο, ΧΙΥ͂, ὅ || 52 
φυλακὰ ἢ --- φυλάκᾳ Β --- φυλάκα(ᾳ) το}}. {Π| 53 ἔμπορεν Β Βο. -- ἔπο- 
ρεν [ὈΠἸΠΏ) Ορ." --- πόρεν εἰζ΄ ΑἹ. --- Ῥοββὶβ ἡροδότοιο πόρεν ἵπποις, 568 

ΠΟ. ΟΡ 8 Υἱάδίαγ οπιθηδδίοηθ, οὐπὶ ὨϊαίαΒ [οΥΥΪ Ῥοββὶῦ; οἵ, δὰ Ὁ, ΧΙΠ, 84. 
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3 -“ν" , 

ἵπποις, ἀφαιρεῖται βρωχιὺ μέτρον ἔχων 
“ οχ Α ΄ Α Ἁ ,ὔὕ 3 ͵7 

55 ὕμνος. ἢ μὰν πολλάκι καὶ τὸ σεσιγαμένον εὐϑυμίαν 

μείζω φέρει. 
Ἔ. δ'. 

“ὔ 5 ἷ ͵ ὈῚ ,ὔ 3 -᾿ “ν 

εἴη νιν εὐφωνων πτερύγεσσιν ἄερϑθεντ ἀγλααῖς 90 
2, “ Ι τ ,ὔ 

[65] Πιερίδων ἔτι καὶ Πυϑῶϑεν ᾿Ολυμπιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις 
σὰ» 3. ΄σω ε Ι 

᾿Αλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χιεῖρω τιμὰν ἑπταπύλοις 95 
! 35 2 , “ ,ὔ “Ἢ 

Θήβαισι τεύχιοντ᾽. εἰ δέ τις ἐνδὸν νέμει πλοῦτον κρυ-- 

φαῖον, 
2 3 “» ΜΠ ΤῈ 

ὅο ἄλλοισι δ᾽ ἐμπίπτων γελᾷ, ψυχὰν ᾿Αἴδαᾳ τελέων οὐ φρα- 
’ Μ“ 

ζεται δοξας ἄνευϑεν. τοο 

54 ἵπποισιν εἰζ΄ ΑΙ. --- ἵπποις [τ6}11 Ὁ Βο." [{ 55 πολλάκις Ὦ - κι 
γ6}1. [ σεσωπᾶμένον Βε’ ζ΄ ΑἹ. Βο." --- σεσωπάμενον Π( ὉΠ) }) --- σεσιγα- 
μένον Ητη. Ηι. ἢν. τοοίθ; οἵ, δὰ Ο. ΧΙ], 21. 87. [| ὅθ μιν οπιμα8 --- νιν 
ΒοΙΪρδὶ [-γεσιν Β᾽ --- γεσσιν Ὦ [τ6}11 ΑΙ. Βο." [| ἀγλαΐαισι Β -- 

ἀγλααῖσι ὉΠ ΑΙ. Βο.Ἐ --- ἀγλααῖς ε΄ζ΄ Με. 8... {{ΌΕ 5] πυϑόϑεν ΒῸ) 
ἘΠΕ ΑἹ, π6.5.- χυϑύθω νυ. Βα, Πδ ἘΠ ΟΣ αὐ ὃ, ἘΠῚ ἴθ. [88 
ἀλφεοῦ οὔιπθ8 [| ἔρνεσι [Β]ε΄ζ΄ ΑἹ]. Βο." --- ἕρνεσι ὉΠ Π (θαμὰ ὅ6. ἴῃ Ὁ) 
[| 59 ἐνδὸν ΠΠ [1 60 ἄλλοισι δ᾽ ἐμπίπτων 5οτρῃ ΑἹ. Βο." -- ἀλαοῖσι 

δ᾽ ἐμπ. (Ομτγβῖρρ. ἂραᾷ 85.}.) βοιὰ Βγαὶ [δόξαν Ὁ 

ΒΌΡΒοΥ, τέλος ζ΄ -- πυ]1ὰ ἴπ το ]]. 



ΓΣΘΜΙΟΝΙΊΚΑΙ Β΄. 

ΦΕΝΟΚΡΑΤΕΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΘ, 

ΑΡΜΑΤΙ. 

ΘΌΣΟΡΆΕ 8 6. 
4 -- " ἤ « 

“ρων πο δ ς; το “ἡ -οῷ ὦ ἐν, “«--.ὦ 

’ , ’ 2 
ἌΣ οι Ὁ ἂν νὰν ἀϑυ, σα αν Ὁ Ἦν ἐδ τὰν μὰν ἂν νι 

’ , ; -- 
πὶ μὰ απὸ ἀπ ὁ τὰ τ ρ ὰἝν ἀρ νει ς, 

“4 -- -- 
πὰ ἂν αὐ ἢχο οἷν “Ὁ ὅθ Ὁ 9 νυ 

ἀξ πρεδτ, ἕώξδεμος, ἐδλο," 

ἘΓΡο ἀ!. 
, , ’ ., 

-Ὡ αἦΝΜῬό ΝΜἨ τὰἢ᾿' ὡ Ὁ τἰὀἁὐ πὰ θὰ ἐν ἂ “-“ΞΌ συ Ν Ὸ ΧΦ ΥΟ δι. ὅσὺ 

,, “2 -- 
ΘΝ π᾿“. οὐχ Ὧν ν ὰὐὖοο τ δ  ὐντεν 

’ ’ -- 
πὸ νθρ, ἘΞ; ταν ὦ ἡ πνΝ ἊὩΣ 

2 -- , , ῳ 
πῶ “τ ὦ σπὰὶ ὡΣ πος πὰ ὰῸ ὡ τ 

ΝΣ ΨΡΟΟΘΎ ἐπ - μ᾿ ““ἊἫῃΗΌῸΌ “ΠῸ; 

’ ρρῆνς ἤ -- 
ἊΣ Σ᾽  “ἘἪῈ δ σρυ 

Στρ. α΄. 
ε 7 5 ’ » ε 

Οἱ μὲν πάλαι, ὦ Θρασύβουλε, φῶτες, οἱ χρυσαμπύκχων 

Ιη867. οπι. ΒΏ -- ἕεν. ἀκρ. Ὠεζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ϑρασυβούλῳ ϑηβαίῳ. 
(βοία εχ ρῥυϊποϊρίο οαγτηϊηϊβ) Ὁ --- Ε. ἀ. ἅρματι. Ηνγ.Ἐ [{ νέμεα 9΄. ε΄ -- 

τεσσαρεςφχαιδέκατον, ζ΄ (εἴ, δὰ Ν. Υ,, Ιπ5ογ.) --- ΜΕΛΟΣ β΄. ΑΙ, --- ΕἸΔΟΣ. 
Β΄. Βο.Ἐ 

1 φύντες Εο; (ποπ ἴῃ πη88.) -- φῶτες ΟἸΠ68 16]. ΤΙΤωΘμηπια ὈΓΟΥΪᾺ5. ἴῃ 

ΒΌ ποη μδροὶ γϑῖῦδ φύντες ὅσοι χρ. 488 ΡΘΙΡΟγατα δάα!αϊς ΟΔ]]οσριβ. {} 
ὅσοι ΒΟ ΠΠῸ Βο." -- ὅσσοι εἰζ' ΑἹ. --- οὗ 81. σαπὶ ϑο μοὶ. ΑὐἹβίορῃ. 
Ρᾷς. 690. (δὶ χρυσάμπυκες ἐς δίφρον μοι συνανέβαινον δῃίς Τά. Ἰοροραίατ) 
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ἐς δίφρον Μοισᾶν ἔβαινον κλυτῷ φόρμιγγι συναντόμενοι, 

ῥίμφα παιδείους ἐτόξευον μελιγώρυας ὕμνους, 5 
ὅστις ἐὼν καλὸς εἶχεν ᾿Αφροδίτας 

5 εὐϑρόνου μνάστειραν ἁδίσταν ὀπώραν. 

Αντ. α΄. 

ᾧ Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής πω τότ᾽ ἢν οὐδ᾽ ἐργάτις" τὸ 

οὐδ᾽ ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφϑόγγου ποτὶ Γερψιχιόρας 

ἀργυρωθεῖσωι πρόσωπα μωλϑακόφωνοι ἀοιδαί. 

νῦν δ᾽ ἐφίητι τὸ τὠργείου φυλάξαι 15 

10 ῥῆμ᾽ ἀλαϑείως [ὁδῶν] ἄγχιστα βαῖνον, 

2 ἐν δίφρῳ Β! --- ἐς δίφρον Β 5 τ6}!. [{ᾧ μουσὰν εἶζ' --- μοισᾶν Ἢ [τ6}}.] 
ΑΙ. Βο.Ἐ [{ - τώμενοι Β οἴχὰ 508. Αὐἱβῦ. 1. 1. ἴπ ΑἹ. (01 Ὑοποί, συναντω- 

μέναις) --- τόμενοι τ0}}, 3. παιδείας... 6. Αὐῇβι, κ΄ (αὉ] Ὑϑηθι παιδέους οἱ 

παιδία) --- παιδίοις ἀραα ῬΙα. Ῥγᾷι. Οτδο. ἡ. 405, Ε (8, 121 Ταυοῃη.) --- 
παιδείους βοτὶρ! ΑΙ. Βο. [{|0Ὄ μελιγήρυας ΡΙαῦ. 1,1. --- μελιγαρύας ε'ζ' ΑΙ. 
- μελιγάρυας το}. [5 μνᾶστειραν ΟΙΏΠ68 [| ἀδίσταν ὉΠ --- ἀδίεταν ἢ 

- ἀδίεσταν Ὦ -- ἀδίσταν Βεζ’ ΑἹ. Βο.Ἐ || 6 μοῦσα Β.Π 0 }) (ευπὶ 

50. Αὐῖβέ, 1. 1.) --- μοῖσα εἰζ' ΑΙ. Ἀο.Ὲ [{- φιλ, οὐ ποτ᾽ ἦν (86. Ατῆϑί, 
1.1.) --- οὐ φιλ. πῶ ποτ᾽ ἦν. Β --- οὐ φιλ, πω, τότ᾽ ἦν ΘΠ -- οὐ φιλ. 

πω τότ᾽ ἤν εἰζ΄ ΑἹ. ὅπι. --- οὐ φιλ, πω, τότε ἦν Βο, --- οὐ φιλ. πω τότε 

ἣν Ορ. Μυ. 8ι, --- φιλ. πώ, τότ᾽ ἦν Π), (οπιῖθϑδο οὐ) --- ὅσο, Ῥδύδρῃγ. ἡ 
γὰρ μοῦσα τὸ παλαιὸν οὔπω φιλοκερδὴς ἦν. [| ἔργά τις ἄπρ!. δος. Ὁ) [|| 1 
ἐπέρνατο Ἐ --- ἐπέρνα το Τὴ --- ἐπέρναντο [Π])εΠ ζ΄ ΑἹ. Βο,Ἐ --- 0... ἐπι- 

πράσκοντο --- (οὐδὲ πέρναντο ΗΥ.) [{ μελέφϑογγοι ΒΗ Π ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- 
οπι. (Ξοἢ, Αὐἦδι, 1. 1.) --- μελιφϑόγγου (Ηγ.) ΜΙ. Ηπι. Βῦ.Ἐ --- Ρ. π. ἢ, |} 
ποτὲ ΗΊΙ, --- ποτὶ ΟἸΠΠ68. Β0Ι ΡΟ (οαπὶ 501...) δὶ ἴῃ ΒΏ εϑβὲ πρὸς, ποῃ πρὸ) 

ΟΡ Ὑ6]], ἱπηργοβδὶ [ὃ -χόραν Π --- χόρης ε΄ζ΄ --- χέρας [ΒΠ}] ΑΙ. Βο." 
-- ὅδ... πρὸς τῆς τερψιχόρης. [| 8 ἀγυρωθεῖσαι ὉΠ) 5) --- ἀγειρωθϑεῖσαι 
1 --- ἀργυρωϑεῖσαι [Β7) ὕ7ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ σατὰ 50}. --- ἀργυρωθείσας Ηἰ. ||} 
πρόσωπον οοηΐ. Βρ.2 --- πρόσωπα τ6]]. οαπὰ ὅ0ῃ. ΟΥ̓́, δὰ Μοίγ, [|| 98 νῦν δ᾽ 
ἐφίητι βουϊρι ΑἹ. Ρν. ΜΙ. Ηγ. (οαπι 508.) --- νὺν δὲ ἐφίητι Βο.Ἐ --α νὺν 

ἐφίητι δὲ ὅ1ι." [{ τὠργείου Βε'ζ΄ Βο." --- τ᾽ ὠργείου Ὁ. ΑΙ. -- γε 
τ. Ῥυ. --- τὸ ᾽Αρ. ΜΙ. --- τὸ τὠργ. Ηγ." --- τόγ᾽ ᾽Αρ. Ανγ. --- β0ῃ. Ρᾶγ: 
τὸ τοῦ ἀριστοδήμου ῥῆμα --- με τὠλκαίου οοπὶ. Βρ.3 (1, 6. τὸ ᾿Αλκαέου ῥῆμα) 
!| 10 ῥὴμ᾽ ἀληϑείας ἄγχιστα βαῖνον ΒΟ) ΠΠ Π} ΑΙ. --- ῥῇμ᾽ ἀληϑείας κα- 
λὼς ἀγχίστα βαῖνον εἰζ' (ἰπογροΙαἴο Βγζαπῦπα οοηίτα Ρίπαατὶ ἀδαπι; Υἱᾶθ 
δα Ο, ΥἹἱΙ, 417) -- ῥῆμα τῆς ἀληϑείας ἄγχιστα βαῖνον Βο.Ἐ ὅτ. (ρίαν 

Ἰητοτροϊαῦο ΟἉΠΙΟΓΡΙ) --- ἰ4. (564 ἀλαϑ.) 8ι. Ηγ. -- ῥῆμ᾽ ἀλαϑείας ὁδῶν 
ἄγχιστα βαῖνον Ηπι. (οοΠ]αΐο Ῥ. Π1, 108) Βῦ.Ἑ --α 14, (δ64 ἑᾶς ἀ. β.) Β}. 

Μομηηβοη, ΡῬίηαγ, 20 



402 ΙΣΘΉΠΟΝΙΚΑΙ Β΄. 

Ἐπ. α. 
Γ , δ » ͵ Α 

Χρηματα, χρήμωτ᾽ ἀνήρ, ος φᾶ χτεάνων ϑαμὰ λειφϑεὶς 
καὶ φίλων. 

3 ᾿ ᾿ ϑ" “ 3 3 ον ..9 ἂν 
ἐσσι Ὑῶρ ὡν σοῴῷος, οὐκ ὠγνὼτ ἀείδω 
3 ,ὔ “ 7 

Ισϑμίαν ἵπποισι νίκαν, 20 
κ 7 ͵ 

τὰν Ξενοκράτει Ποσειδάων ὀπάσαις, 
“Ὕ ’ 

Ι5 Δωρίων αὐτῷ στεφάνωμα κόμᾳ 
,ὔ 5 “-᾿ 7 

πέμπεν ἀναδεῖσϑαι σελίνων, 

ΣΤρ. Ρ. 
“᾿Ψ » , 

εὐώρματον ἀνδρω γεραίρων, ᾿Ακρωγαντίνων φώος. 25 
3 7 3 3 ᾿ 2" 3 “ ’ 3 
ἐν Κρίσᾳ δ᾽ εὐρυσϑενὴς εἶδ᾽ ᾿Απόλλων νιν πόρε Τ 

ἀγλαΐαν" 

-- ἰὰ, (Θεὰ ϑεᾶς) Αν. --- ἰἅ, (βοᾷ σκοποὺ ἀ. β. οοἰϊαίο Ν. ΙΧ, 55) Βρᾳ.3 
οοηΐ. --- ἰἅ. (βοᾷ ἀνὴρ ἀ. β.) οοπί. Βᾳ.32 (αϑοὲ τὴθ πὰπς ΑἸοαθιβ ἀϊοΐαπι 
Αὐρὶνὶ υἱτὶ ΟὈΒΘΥΥ ΔΤ) --- ὅ60ἢ. ἐγγὺς ἀληϑείας βαῖνον, αὐ 14 ᾳποᾶ ἐταάϊξατα 

ΒΔΡΟΠΊαΒ Ἰορίββα υἱάθαϊαγ, εἰβὶ ααἷβ ραΐθῦ θαπὶ μαρυΐββο φυλάξαν ῥῆμ᾽ ἀλα- 
ϑείας λέγειν ἀ, β. νοὶ νῦν δ᾽ ἐφίητι᾽ τὸ τὠργείου φύλαξαι ῥῆμ᾽ ἀλαϑείας λέ- 
γειν ἃ. β, αἱ Α6βοῖι. ϑαρρ!. 202 φυλάξομαι δὲ τάσδε μεμνῆσϑαι σέϑεν ἐφετμάς. 

11 9᾽ ἅμα σάω ΑΙ. Βο. Ηΐ. -- ϑαμὰ Βὺ." [{|ωλεῖφϑε (819) ὅπι. 
Βὰ. Οχ. [12 ἐσὶ ΠΠ [1 οὐδ᾽ Ηἰ. --- οὐκ τοὶ]. Εδβὲ ἴῃ Ὁ οὐ δὲ ἄγνωστα 

λέγω ἰπ ΡᾶγΑΡΗΥ. αδὶ ναὶρ. οὐ γὰρ ἄγνωστον λέγω. [Π ἀγνῶτ᾽ Β.Ὦ (π 86Ἀ. 
ΟΡ) 8.5 - ἀγνωτ᾽ Π.Π εχ’ ΑΙ. Βο.» Ηἰ. --- 86. Ρδ18 ἀγνωτ(α) ῬδΓ8 

ἀγνῶτ(ι) (ἴὰ ΚΥ.) 5ουῖθὶ νοϊαθγαηΐ, --- 146 δά Ὁ, ΥΠ|, δ2. Βῦ. ἀγνῶτ᾽ 
ΡΙῸ ἀγνῶτα δᾷ νίκαν τοϊαΐο οορῖτ. [[0 ποο δηΐθ πὸ ροβὲ ἀείδω ἱπίοσρ. ΒΡ) Ὁ 
8ι. δ. Οχ. Ημῃ, Βῦ." --- ροβὲ ἀείδω ρίοπο [Πε΄Ἴ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ηγ. Ηἰ. -- 
οομηπηαΐθ Με. Βά. --- δηΐθ ἀείδω ἀϊδίπροϊ ροβίυϊδηῦ βοῃ, Ρᾶγβ,) αὖ ὁχ ἀείδω 
δὰ οὐκ ἀγνῶτα ὐμηάνρας λέγω [] 19 ἰσϑμίαν Β[Ὁ ] Βο." - Ισϑμίώοις 

ὈΌΠΡ)ε ζ' ΑΙ. || 14 μὰν εἶχ’ -- τᾶν: Ἐ. »-- τὰν το}, [| ὁπάσσαις ΩΝ 

- ὁπάσαις Βεζ΄ ΑΙ. Βο.Κ [|{υ15 αὐτῷ στ. κόμᾶ Β -- ἰᾷά. (β6α κόμα) ἢ 
(ἔτ, ἂν Ρ. ὁ.) ΘΠ ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο. --- ἰἅ. (β6ἃ κόμαν) Ορ. --- ἰ4, (βε κόμᾳ) 
Βὺ,Ἐ (οαπὶ ὅθ. αὐ νἱάθίαυ) ---- τη58. υοϊπουπηῦ ἀδυῦναμη, ΠΟῸῚ ΘΟΟΌΒΔΕΝἊΠΊ, 

οαΐ8 διοίοῦ οδὺ Ορουΐηιβ --- αὖον στ. κόμᾳ οοηΐ. Βρ.3 ἄθ οοτοδ 5. Πηγῖο- 

ΠἰοΪ8 ῬΓΌΡτα, ὩδΔΠὶ ξηρὸν σέλινον Ἠϊ, ὑγρὸν γοῸ Νοπιθοηΐϊοδθ ΔΟΟΙρΡΙ Θθαηΐ. 

Εβὲ αὐτῷ ἴῃ ῬδΙαρΡ ταδὶ ὅ0ῃ. [0 10 ἀνδεῖσϑαι ΒΡΘΏΡεζ' ΑΙ. Βο.Ἐ Ηπι.8 
- ἀναδεῖσϑαι 5πι. {18 χρίσα(ᾳ) ΟΠ 68 Ι εὐρυσϑ ϑενὴς ΟἸΠΠ68 --- εὔφρων 

ἄναξ Κγ. οοηϊ. α ὅ6ἢ. ἐν τῇ χρίσᾳ εὐμενῶς ὅ ἀπόλλων ἐθεάσατο τὸν ἕενο- 

χράτην. Ηος ϑὅ6. οπι. ἱἰπ ἢ [| αὖ | ἀπ. μιν πόρεν ἀγλαΐαις καί ποϑι 

κλειναῖς ἐρ. χ. ἀ. ε΄ζ' (ἰμἱογροϊδίίο Βγ2.) --- ἰ εἶδ᾽ ἀπ. μιν πόρξ τ᾽ ἀγλαΐαν. 
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’ὔ -“»“Ἵ “ ζ ἂ 

καὶ τόϑι, κλειναῖς ᾿Ερεχ,ϑειδῶν χαρίτεσσιν ἀραρως, 
“ "“ὦνΜ 2 “ ᾿ 7 

20 ταῖς λιπαραὶς ἐν ᾿ΑΘϑάναωις, οὐκ ἐμέμφϑ)η 30 
ε »“μ ͵ 

ῥυσίδιφρον χιεῖρω πλαξίπποιο φωτός, 
͵ 

᾽Αντ. β΄. 
᾿ ΠΥ α ι ν ἃ" Θ΄ .ξ ’ δι ἡ 

τῶν Νικομαχιος κωτῶ Χαιρὸν νειν ἀπάσαις ἀνιαις. 
«“ εἶ Γ. εν διν. ἢ 7] ᾿ς 

ὄντε χαὶ κάρυκες ὡρᾶν ἀνέγνον, σπονδοφόροι Κρονίδωι 35 
Ἁ -ἢ7 Ζ ) 7 ΕΠ) 

Ζηνος ᾿Αλεῖοι, ποδοντες ποῦ τι φιλόξενον ἐργον" 
ε φ ᾿ »" 

25 ἀδυπνόῳ τέ νιν ἀσπάζοντο φωνᾷ 
2 ᾿ς 

αι ρυσέως ἐν γούνασιν πίτνοντω Νίκας 
Ἐπ. β. 

- “ἢ ’ Χ " ,ὔ τ , ᾿ 
γωιῶν νὼ σῴῳφετερῶν, τῶν δὴ καλέοισιν ᾽᾿Ολυμπίου Διὸς 49 
" δίων 9 “ 2 “ ἄλσος" ἵν᾿ ἀδϑανώτοις Αἰνησιδάμου 

καὶ τόϑι κλειναῖς ἐρ. χ. ἀ. Β --- [ἅ, (56 πόρεν) ΠΏ Π ΑἹ. (1π ΑΙ. τὸ ϑὺ 
- Ἰἅ, (ϑ6ἃ πόρε) Βο." -- ἴπ ΑἹ. Ὁ οβὲ | εἰ δ᾽ ἰπ Ὦ εἰ δ᾽ ἴῃ Βο. εἰ | δ᾽ 

ἴῃ ΟΡ." εἶ δ᾽ -- εἴδ᾽ ᾿Απ. μιν, πόρε τ᾽ ἀγλαΐαν καὶ τόϑιε" κλειναῖς δ᾽ Ἔρ. 
χ. ἀ, Ηγ. --- ἰᾷ. (βο νιν) Βδ.Ἐ --- εἶδ᾽ ᾽Απ. νιν πόρε τ᾿ ἀγλαΐαν" καὶ τόϑι 

«λειναῖς τ᾿ Ἔρ. χ. ἀ. Βο.32 (Β4.) --- εἶδ᾽ ᾽Απ. νιν πόρε τ᾿ ἀγλαΐαν" καὶ 

τόϑι, κλειναῖς ᾿Ἔ;ρ. χ. ἀ. Ηἰ. --- καὶ τότε ᾿, (βοἃ 50}.13 ΘΧρΙσαπῦ καὶ τοϑι 
οὐ οοπίαησπηῦ θὰ οαπὶ 5664.) --- δ᾽ ρΡοϑὺ χλειναῖς [Π}}]} 51 6Χ 51:16ηεϊο οοῃϊ!- 

οοΥΘ ᾿ἰοοῦ. Οτοᾶο δ᾽ 6586 ἴπ πα]1ὸ οοᾶϊοο, Εδβὺ τόϑι τοαϊϊνααι αὐ Ο, ΥἹ], 
81; Ν. ΤΥΊ, ὅ2. ρῖο ὅπου, ἀροᾷοβὶ οχ ρυϊουϊθαβ βαθαπᾶϊία. 

20 ἀϑάναις οἴηπο5 [| 22 Νικομάχου ΗΙι. -- νικόμαχος γ6}1. [ωπνωμὰ 

πάσαις ἁνίαις Β) ΠΠΠ ) ε΄ζ΄ ΑἹ. Ηο.Ἐ (α Ὦ νῶμα) --- 14. (564 νωμᾷ) Μτ. 

- ἰᾶ. (βο4 νώμα) 8. --- ἰἅ, (564 νῶμε) 51... --- νώμ᾽ ἁπάσαις ἀνίαις ΗΥ. 

-- νεῖμε π. ἅ. 5. νεῖμ᾽ ἅπ. ἄν. Ῥν. Τα. Ηπι. Βῦ." --- ὡς ἐνώμασ᾽ ἁνίας 

Ης ἢ 33 οὔτε Ὦ, --- ὅντε ΤΟ], [[ ἀνέγνων Β[Ὁ) οὐς.1ζ΄ ΑΙ. Βο." --- ἀνέγνω 

Ὦ --- ἀνέγνον ΑΒ. ὅκν. Βρ. Ηι. Οὗ, Ρ. ΙΧ, 19. [[ἠἈ24 ἀρεῖοι ζ΄ --- ἁλεῖοι 
ΑΙ. ---- ἀλείου Βο; Ορ. δι. (οὰτα 86}}.13) --- ἀλεῖοι Β.Ὁ ΠΏ ΠΠ) ε΄’ ΑΙ. Βο. 

Βι. Μυ. Ηγ." (οαπι 501.3) [| ποϑόντες ἢ ΑΙ. [{ὖᾷ[ ποὺ τι Β Βο. Βκ. ΜΙ. 
- [ποῦ τι Ορ. 85). -- [ποὺ τὶ 8. --- | ποῦ τοι ΠΏ ΑΙ. -- [πού τοι 

Ὦ --- που | τοῦτο εἶζ΄ [| 25 τε νιν Β --- τέ νιν 16}. [ἀσπάζονται Β 3ς 
- ζοντο Βρο τ}ὶ]!. 11 206 χρυσέας ΒΠ) ὅπι. Οχ.Ἐ (συμ 508.) --- χρυσέοις 
ΠῸ Βο." Βά. --- χρυσέοις τ᾽ εἰζ΄ ΑΙ. [|ὐὄ -σε ΒΗ ΠΏ ΑΙ. --- σιν εἴζ' 

Βο.Σ [{πίτνοντα ΒΒ Βρ.3 Ηΐ, --- πέτνοντο ὉΠ) ) --- πιτνῶντο εἰζ΄ ΑἹ. 
Εο. Βι. --- πιτνῶντα Ορ. Μι.Ἐ Ἦν. --ο πιτνώντα Οχ. --- πιτνόντα Βῦ.Ἐ -- 

Β0ἢ) προσελϑόντα (1ἰὰ Βῦ,. οαπὶ ΠῚ); δὶ προελϑόντα Β Βο. --- ΟἿ, Ν. Υ͂, 42. 

Π 21 τὰν ΠΠῸ --- τάν Ὁ --- τὰν [ΒεζΊ ΑΙ. Βο.Ἐ [{ καλέουσιν ε΄ζ΄ - ἔοι- 
σιν τοὶ}. [28 ἄλσος Ὀ}) ΑΙ. --- Ἄλτιν ὙΠοΐίϑοη. Ατπὺ. {{|αἰνεσ.  --- 
αἰτνησ. ζ᾽ -- αἴνησ, γ6]]. 

ΘΟ 
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“» 5 -“" 5 παῖδες ἐν τιμαῖς ἐμιχϑεν. 
Α , »" π ννῆς, , 

30 χαὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι 
Ν Ι Ὁ" ’ 5 5 “» 

οὗτε κώμων, ὦ Θρασυβουλ᾽, ἐρωτῶν, 45 
Ν ͵ “ν 

οὗτε μελικομπων ἀοιδᾶν. 
’ 

ΣΤΡ. Ύ. 
3 Α Ι δὲ ε , ,ὔ 

οὐ γὰρ πάγος, οὐδὲ προσαντῆς ὦ κέλευϑος γίνεται, 
Υ, )δό »Ψ ΕῚ “ Μ Α ε 4 εἰ τις εὐδοξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ᾿Ἑλικωνιάδων. 50 

οἱ ! 7 “ΝΣ « ᾿ 

35. μαχρὼ δισκήσαις ἀκοντίσσαιμι τοσοῦϑ᾽, ὅσον ὀργὰν 
ς Ἁ ͵ -“ 

Ξεινοκρώτης ὑπὲρ ἀνρωπων γλυκεῖαν 
ΕἸ] "» Α 9 -“ὦὥΜ" ε "»-5᾿ 

ἐσχεν. αἰδοῖος μὲν ἥν ἀστοῖς ὁμιλεῖν, 
3 ͵ 
Αντ. γ. 

ς 7 εὐ ΚΓ ἤ 

ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νομῳ" 55 
Α “ῳ »Ὁ ,ὔ ᾿ς "» , ,7, 

καὶ ϑεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσας" οὐδὲ ποτε ξενίαν 
ρ ἤ ΚΥ ἈΠ » μ 40 οὖρος ἐμπνεύσαις ὑπέστειλ᾽ ἱστίον ἀμφὶ τράπεζαν. 6ο 

3 ΓΕ τὼ. Α μ -“» ,ὔ 
ἀλλ᾽ ἔπερω ποτι μὲν Φασιν ϑερείαις, 
3 Ν “ , τ Λ , 3 ! ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάς. 

29 ἄς Ποὺ ἐν οἵ, ΕΒ". ΧΥ͂ΠΙ, 308; δὰ Ο. Π, 68. || ἔμιχϑε 
-χϑὲν Βε’ κ ΑΙ. Βο." {{||390 ἀγνῶτες οὔποθ {| ὑμῶν ἴῃ βὅοῃ. ΒΠ ρΡ]ι5 
Β6Π16] --- ὑμῖν τ6ὲ}}, [33] ἢπης νβ8. οπι. Π --- πο οπι, τῸ]], (αὲ πος ΠΠ) 
Ι 32 οὔτε ρισίτας οὐ μελιφϑόγγων Ηπι.38 || ἀοιδῶν Β - δᾶν το]. {38 

ἃ κέλ. Β -- ἅ μ κέλ. Ὁ --- ἀκέλ. Ὁ. ΑΙ. --- ἃ κέλ. εἶζ΄ Βο.Ἐ [| γώε- 
ται βουϊρῇ ΑἹ. Βο." Βε. Ηι. -- “γίγνεται Βὺ." Ι! 94 ἅ τις εἶζ' --- εἴ τις 
[γ0}}.} Α1. Βο.Ἐ ἄγυι Ὦ -- ἄγει τὶ ἄγοι Β -- ἄγοι τοῖ!. [{ω035 δισχη- 

σαις Οὐλης8 [[ ἀχοντίσαιμι Β Βο.Ἐ --- ἀκοντίσσαιμι ὉΠ ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βὺ.Ἐ 
1 Νοβοῖο δὴ β0πι8 Ἠαΐὰβ ΥΘΥβ8. αἰβρ!οοαΐ, οἰ πβὶ ΘΟ ΠΟΌΓβιΒ. ΒΥ] θα τη 

Β στηδυζαηαπι γ6] Ὠΐο Υἱζαῖαβ οδῦ. Οἵ, δᾶ Ὁ, 1Χ, 1654. [|Ὸ 36. Ξενοκράτης 

ΒΡΠΩ -- ἕεινοκ. θεζ' ΑἹ. Βο. ΟἹ, δὰ Ο. 11, 66. [{ δὺϊ ὑπὸ δαΐ ὑπὲρ 
Β --- ὑπερ ἢ --- ὑπὲρ το}}, [038 ἱπποτροφίαις ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο. - φίας [τ6}}.} 
ΟΡ." [| κομίζων ϑιη. Βά, (Ηγ.) --- νομέζων τ0}}, οπὶ ὅ0ῃ. [{ - ἀνῳ(ω) 
ΠΡ -- ἄνων [Β]Π,ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο." [39 διαίτας Β.. ΠΏ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ -- 
δαῖτας Μτ. 5:.Ἐ οὐπὶ ὅ6ἢ. (πανηγύρεις, ἑορτάς) --- δαίτας ὃ ΟἿ, δᾶ Ο, ΥἹΠ, 

|| προσέπυκτο Ὁ. --- προσέπτυχτο [Βε΄]Χ΄ ΑἹ. Ηο.Ἐ [{- ξενέαν ΒΡ, 

ϑ0.Ἐ (οατα 56}.) --- ξενίοις ΠΠ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." {40 οὔριος πνεύσαις (1. 6. 

Χοποοταῖθ8) Ηπι. (ἃ Επτ. Ηδο. 1062) οχ 8.}.(2) [{ - σὰς Ὁ, --- σαις το ]]. 
|| ὑπέστειλεν ἱστίον ΒΏ ΠΠ) ΑΙ. Ηο.Ἐ --- ὑπέστειλ᾽. ἱστίον ε'ζ΄ Με. 8ι.Ὲ 

|| 41 φ. σιν ϑερίαις Β (ροβὺ φ Πἰξαγα) --- φάσιν ϑερείαις ὨΠΠῸ ΑΙ. Βο. 
Μετ, 8ι.. --- φᾶσιν ϑερείαις εἶζ' Ορ. Βι. δ," [4 πλέον Β --- πλέων τ0]]. 
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Ἔπ. γ΄. 

μή νυν, ὅτι φϑονεραὶ ϑνωτῶν φρένας ἀμφικρέμανται ἐλ-- 

πίδες, 

μήτ᾽ ἀρετών ποτε σιγάτω πατρῴαν, ός 

45 μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους: ἐπεί τοι 
οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς εἰργωσάμαν. 
ταῦτα, Νικάσιππ᾽, ἀπόνειμον, ὅταν 

ξεῖνον ἐμὸν ἠϑαῖον ἔλθῃς. 

Ι ἀκτᾶν. Β --- ἀκτάν. ὈΏΠΏ}εζ’ -- ἀκτάς. ΑΙ. Βο.Ἐ (1π μ}10 βουιρίο). --- 
οι. Β τὸ δὲ νεΐλου πρὸς αὐγὰς (ϑαρτα αὐγὰς ΔῸ οδ, τὰ. βουϊρίππι ἀκτας; 

οὶ ΤΠ αὐγὰς δοίππι παροῦ, ἢο. αὐγὰς ἢ ἀχτὰς Θφαάοπι ταϊΐομο πὰ 5ΔΘΡίμ8 
ΟΟἸΟΥ βιργαβουιρία ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΠΘ τὰ. ΒΟΠΟ]οσατη ἰηίοχαϊ; ἱπα]άοτη οαϊίοῦ Ποιηᾶ- 

πὰ5 ἴπ ἐοχίμππι ΡΙπᾶδιϊ ἀχτάς ᾿πνοχίββο νἱἀοίασ, Ῥογρὶν ὅθ. ἢ, τινὲς μὲν τὰς τοῦ 

νείλου ῥύσεις (ῥήσεις Π), τινὲς δὲ ὅτι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡ ῥύσις αὐτοὺ γίνεται" 

διὸ καὶ ϑερμοτάτης καὶ ὑγιεινῆς κράσεως μετέχει τὸ χωρίον. Οιᾶθ δα ἰΐὰ 

φΟΠΟΥΑΪΐα δαπί, ταῦ πος ἀκτάν ῃ66 ἀχτάς π66 αὐγάς οοπῆττηθηξ, ἀαῦ αἸΐδπι νο- 
δοη, απᾶθ ἃ ῥύσεις ῬΙΟΡα5. ἀρϑιῦ, ροβίυπϊαης, Ναὰπι Παμαᾶ ογθᾶο ὅθ. ἀ6 

ἸΙοοιτουθ ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο οορίίαβδο, απαδὶ Ῥ, »ϑᾶ 50165 ΝΠ γο! αἰββοῦ. 
Νρο ἀγὰς γ6} ἀγὰν (Ρ. Π|, 82.) γον 5βἴπη}16. οδὺ ΘΠ ΡΟΥ ῥύσεις γογιϊ556, απδπὶ- 

ἀπᾶτι οἰΐαπι χύματος ἀγή αἸοῖναγ, 80... ραίαῦ ἔιῖϑθο ααἱ ἀγάς Ιοσογοπί. Δἢ 

εἴλαν 1 τα]ο βοηδύ, 
48 μὴ νὺν ΒΡ. ΠΠῸ Βο: --- μή νυν ε΄ζ΄ ΑΙ. ὅδ. [{ωϑνατῶν οπλπο8 

|[ - μονταί ὉΠΠΠ --- μανται [Β]ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ [{- ροδβὶ: - ταα σελπίδες 

βου]; νἱᾶρ Μοῖν, [44 σιγασω Ηΐ. --- σιγάτω τ0]1. [ πατρῷαν ΑΙ. --- 
πατρώαν 5οιριϊ Βο."" --- πατρῴαν Μι.Ὲ [|{{| 45 μὴ δὲ ΒΟ ΠΗ ε ζ΄ Βο. Βι. 

--- μὴ δὲ ΑΙ. --- μηδὲ ΟΡ. Με. --- μήτε Ηἰ. [|| τοί γ᾽ Ηπι. Αν. [|| 40 
ἐλινύσοντας ΒΠ)5 Βά. Ηγ." --- ἐλινίσοντας Π: --- ἐλινύσσοντας Π ε΄ ζ΄ ΑΙ. 
Πο. Οχ. --- ἐλιννύσσοντας 56}. ἰποάϊο, Ὁ --- ἐλινύοντας ϑια. --- ἐλιννύσοντας 

Ρν. Οἢ οαα Ν. Υ, 1. {{|εἰργασαμην ΒΠ),Π [τ6}1.] ΑΙ. Βο.Ἐ -σάμαν Βῦ." 
|| 41 ὅταν Βεζ' ΑΙ. Ηο.Ἐ --α ὅτ᾽ ἂν ὈΠΠῸ [| ἀπόνειμον ἐμὸν ξεῖνον εὖτ᾽ 
Ηπι.8 [| 48 ξένον Β --- ξεῖνον 10]]. 

5 ΌΒΟΥ. ΠᾺΠ|ἃ ἢ 1188. 



ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ τ΄. [τ΄. Δ΄. 

ΜΕΛΙΣΣΩ, ΘΗΙΒΑΙ, 

[ΠΑΓΚΡΛΑΤΙΘΩΙι.] 

Κ ΓΟΡΆΒ 86. 
’ -«-- ὅ΄᾽ πὰς Ὧ ’ “πὸ 
-ω -ππςο---ὄ.-ὮἍὨὌ --Ὁ “-.  ------ὁΟη, -- - 

,ὔ ’ --- '{ὅ᾽ ῳ 
--.,ω--΄π-Ξ-“Πωωωπ᾿᾽ω π“---) Ἤ ιΎ - .θ., -Ξ 

’, δε δον υΚὮ ἴσου 
“-- συ ὩΣ ἀπε ἰῷ ἈΦ  ι  Α 

’ὔ ’ ---.» 
π᾿ 2 Ἀδι τὶ ὦ ἀθ κτο Σ ἘΞ -- 9 

δ ’ὔ ’ ’, “-» 
-ὼω----, πὸ» - - --΄  ὠμἶϑΜΝμΝνχλΤ͵σχ-τ ωω -“Ἢ΄.ῳὰωυ -- --., -- Ὁ 

’ ’ ,ὔ ---. 
-ωυπ-- τὖὸο -- -,-.-ὸο -- τ 

Ὡ ροᾶι. 
’ ’ ῳο. 

π᾿ ̓  ξωωπιυυωυ π|π πω -Ξ 

ΣΝ ων πε ἐν: ὙΌΣ 

’ μῦν ἢ ῳσ 
-“,͵᾽͵., -“3»Χ΄ ́  κεκὲ - , Ὠὖ -Ξ 

’ ,ὔ - ξὺν -- --- -: ὁ -- 

δ ’ ΞΕ, ,ὔ ’ ’ ᾳῳ. 

’ ’ ν᾽ ὔ ’ ῳῳ 
πὰ Ἐν αὐ αν. Ἀπ ῸΣΣ τνυλυοι ον ἀν ΝΥ “ΠΕ ππι ὝΚ ΒΕΕΞ 

Στρ. α΄. ΠΙ. 
»“ "» "» » ἤ ΟῚ ᾿ »5Νῇ 5 

Εἴ τις ἀνδρῶν εὐτυχήσαις ἢ σὺν εὐδοξοις ἀέϑλοις 

ποῦ. οἷν. ΒΗΓ[Ὠ]ΠῸ --- μελ. 9ηβ. (Ὁ ἢ Ξξξε δ΄ 2 εἰχ' ΑΙ. -- μελ. 

Θηβ. ἵπποις. Βο.Ἐ (σαπι ὅς. Υ6ι.) Βᾳ.3 --- μελ. ϑηβ. παγχρατίῳ. Βὺ.Ἐ [|| 

νέμεα ι΄. ε΄ --- [εἶδος] ιεον' ζ΄ (οἴ, δὰ Ν. Υ͂, Ιη50γ.) --- ΜΕΛΟΣ Γ΄ ΑἹ. -- 
ΕἸΔΟΣ. Γ᾿.’ Βο.κ {{| δαμιδογοβοῖς οδιτηθη ργδθοοάοηθ ἰη Π[Π]Π --- ἱπ 

Β ᾿δοῖπα ἰηβουὶριϊοηὶ ραϊοί. 

Μοῖτν. Ημπι.8 ἀενακος Ι; ᾿δδμαὴ ων ὅ᾽ οὐ 6 αἰνιαὶξ ἰπ Ὀΐποβ [ἰδ 
-- ’ ’ ; 

’ -.--.- ἢ ’ [4 
«.ῳτὠ “πω “Ὃ ῳ πα κἙ. πΦΠΦᾳΠΒΕ8ἋἋῸ-τ -ς-ἀτ:τ:!»!͵λτ΄“΄-ΤΤ ὦρ.-ρ.-..- τ. .-. 

] - χήσαις ΒΘ ΠὨΓ[ΡΏ]ε’ ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ -- χάσαις Οχ. -- χάσας Ἐτδβιη. 

ἴῃ ΟἸ Πα, 1 ξὐν Οὗ δὰ Ο. ΙΧ, 10. 
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ἢ σϑένει πλούτου κατέχει φρασὶν αἰανῆ κόρον, 

ἄξιος εὐλογίαις ἀστῶν μεμίχ,ϑαι. ς 

Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ ἀρεταὶ ϑνατοῖς ἕπονται 

ς ἐχ σέϑεν: ζώει δὲ μάσσων ὄλβος ὀπιζομένων, πλαγίαις 
δὲ φρένεσσιν 

οὖχ, ὁμῶς πάντα “ιρόνον ϑάλλων ὁμιλεῖ. το 

᾿Αντ. α΄. 

εὐκλέων δ᾽ ἔργων ἄποινα χρὴ μὲν ὑμνῆσαι τὸν ἐσλον, 
χρῇ δὲ κωμάξοντ᾽ ἀγαναΐς χαρίτεσσιν βαστάσαι. 

ἐστι δὲ καὶ διδύμων ἀεϑλων Μελίσσῳ 1 

10 μοῖρω πρὸς εὐφροσύναν τρέψαι γλυκεῖαν 

ἥτορ, ἐν βάσσαισιν ᾿Ισϑμοῦ δεξαμένῳ στεφάνους, τὼ δὲ 
κοίλᾳ λέοντος 

ἐν βαϑυστέρνου νώάπᾳ κάρυξε Θήβαν 20 

ἱπποδρομίᾳ κρωτέων. ἀνδρῶν δ᾽ ἀρετὰν Ἐπ. α΄. 

2 φρασὶν τη885. ΑἹ], Ηο.Σ 5. μι. Βὺ. -- φρεσὶν Μη, Ηγ. --- φασὶν 
(,,αὉ αἰαπῦκ) Εγάβηλιβ, ρούροσαα [|| ἐανὴ ἤο. Βτ, [{|ὄ 8 μεμῖχϑαι ΔΑἘ, ὅΚ. 
Βα. τ, ααἱ Ιαπάπη! Τ,ο. Ῥαγ, 410. 414. [| 5 φρένεσσιν [Βεζ΄ ΑἹ. Ηο.» -- 
φρένεσιν ΘΏΠΠΠ) [[ θ᾽ οὐχ᾽ εἴ -- οὐχ ζ΄ οἴο. [{ γ8. 9 οὐ 10 να]ρ. Ἰοδῦχη 
Ῥουπαιαγουπηῦ ἴθ Π --- 880 Ιοοὸ Πὶ γϑύβαβ. βαπῦ ἴῃ [Β} Ὠ]Π[1Π)]ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 

[[-ἠ 1 εὐχλεῶν δ᾽ [ΒΙΡ [ΠΏ ζ' ΑΙ]. Βο: Ἐ Βα, --- εὐκλεὼν (οπι. δ᾽) Ὁ, -- 

εὐχλέων δ᾽ ε΄ ὅπ. Οχ.Ἐ --- Ὧ6 Β, π. 1. {{|Ουροβὺ ἀπ. οομητηδία αἶβί. Β Βο. 
Βι." --- ρίθπθ ΑἹ. ὅ1η." -τ-ο ποη αἰβϑέ. ΘΠ εἰζ' Τρ. 1η. Ρρ. Βα. Βὺ.Ὲ 
(οαπὶ 508.) [|| ὑμνᾶσαι ΒΟ ΘΠ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- ὑμνῆσαι Ηγ. ΟΥ̓, δὰ Ρ, 
ΙΧ, 98. {{|;ἐσλόν οπιηεβ [ὃ ἀγανναῖς ε΄ζ' ΑἹ. [[0ωΣς-τεσσι [ΒεΊζ΄ ΑἹ]. Ορ. 
Βυα Μη, Οχ. (Βδ.) --- τεσ ὉΠ) Βο. Βζι. --- τεσσιν ὅδ. Βα, Βῦ. [} 
9 ἀέϑλων ΒΗ) ε ζ΄ ΑἹ. Βο:Ἐ Βρ.3 -- ἄϑλων Βύ." [Ὀθὀ-σσω ΒΏ. Βο." 
-- σσῳ ΠῸ 8... {ὖοἰ,Ι10 -σύνην Β --- σύναν Ὁ Π[Π]ε ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ {{1} 

αηΐθ ἐν Ῥίθῃηθ αἰβέ. Β ---- πο αἰβύ. Ὁ) ΑἹ]. Μυ. 5ὲ. --α οοτηγηαίς ΠΠ εἰ ζ΄ Πο.ἢ 

51. Βὺ," --- οἷο Ηγ. [|| βάσαισιν Β --- βάσσαισιν ῬΡΌΠΓ[Ίε ζ΄ ΑΙ. Βο. 
|| δεξαμένῳ Βε’ζ΄ Μτ. --- δεξαμένω Ὁ ΑΙ. Βο.Σ --- δεξαμένοσ ΠΏ} --- δε- 
ξόμενος Ὁ Ῥν. (Ῥν-. στεφάνους τάδε, 1. 6... παπο 6) [] Ροβύ στεφάνους ΡΪ6Π6 
ἄϊδῦ. Β[Πε΄ζ ΑἹ. πο. ΒῚ. τ ποὰ αἶδὲ. Ὁ Με, --- σοτημηαίθ ὅτ. Ἐ --- Θ0]10 
8ι, Ηγ." {12 -νῳ Βρ.2 (ὁχ 50}.) το νου τηβ8. Α1. Εο." [{|ροβὺ νάπα(α) 
ΡῬΙοπο ἰδέ, Β πο." (ουμη 501.) --- σοτητηδίθ εἰ Μι." -- ποη αἴδέ. ζ΄ ΑἹ, 
ΗΥ.Ἐ || κήρυξε Β Βο. --- κάρυξε ΘΠ εζ' ΑΙ. ΟΡ." {{Ἠοχίσν ΡῬίθπο ἀϊβέ. 
ΑἹ. ο, Ῥουροταπι 
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͵ » ’ὔ 

συμφυτον οὐ κατελεγχει. 
Μ Α 

Ι5 στε μῶν Κλεωνυμου 
ἢ ᾿ « 

δοξαν παλαιὰν ἅρμασιν" 35 
’ ͵ ’ ᾽ 

καὶ ματρῦϑε Λαβδακίδαισι ξύννομοι πλούτου διέστευχιον 
--- "Ὦ-ν 

τετραοριᾶν πόνοις. 
ΓᾺῚ ᾿ , ε ,ὔ , " ον σα 

αἰὼν δὲ κυλινδομέναις ἁμέραις ἀλλ᾽ ἀλλοτ᾽ ἐξάλλαξεν" 
» Α “Ἃ " 

ὠτρωτοί γε μὰν παῖδες ϑεῶν. 30 
Ι 

Στρυῖβ  Υ͂Ν. 
Μ “» [ ,ὔ -» ,ὔ 

ἔστι μοι ϑεὼν ἔχωώτι μυρίω παντᾷ κελευδος" 
εν , 5» ΕΣ 

20 ὦ Μέλισσ᾽, εὐμωχιανίαν γὰρ ἔφανας ᾿Ισϑμίοις 
ς » κ « ͵ 

ὑμετέρας ἀρετὰς ὕμνῳ διωκειν" Ἔ 
- ͵ 

αἷσι Κλεωνυμίδαι ϑάλλοντες αἰεὶ 

15. χλειων, εἶζ΄ [{|ΌΟυ-νύμου] --- νόμου Π), (εὐ ὅοι. Π) || 16 ἅρμασι πι88. 
ΑΙ. Ηο,» --- ἅρμασιν Ηπι. Βὺ." {{Ὶοχίτ. πο ἀϊβέ. γοίξ, ΑἹ. Ἐο, --- Ῥἴοπθ 
[ἐζ ΟΡ. Βι. Βά. Ἦν. --- οοτηπιαί Μυ. 8:. --- οοἷο ὅπ, Οχ. Βὺ." {|| 11 
-ὅϑε δὼ, Βᾷ, Ηγ." --- ὅϑεν Β.Ὁ. εἰς, [{Ο-αἰσι πιβ8. ΑἹ. Βο.Ἐ Ηπι, -- 
αισιν Βῦ.Ἐ [|| σύννομοι (σύννομος ἘΟ:) οπιπο8 (οιπὶ 50 }.}; ἔν. Ἑύννομοι 5ο01]- 
Ὀοπάμππι οβὺ; οἵ, δὰ Ὁ. ΙΧ, 10. {{|, πλούτου διέστιχον ΒΟ) 5 Βο." -- 
, πλούτῳ διέστιχον Ὠὶ Ρ'υ. -- πλούτου διέστιχον ΑἹ, 1.ο, ά. 8ὅὃ»ν..38 -- 

πλούτου, διέστιχον εἰἶζ΄ ΗΥ. (οὰπὶ 563) --- πλούτου διέστειχον Ηπι. Βῦ." 
- πλούτῳ διέσχον χαὶ Ηἰ, [ πόνους Ῥνν. Ι18 χυλινδόμενος ,»νῃὶι οι 

(Βᾳ.3) 1. ἀλλ᾽ ἄλλοι τ᾿ Β πο. Βι. --- ἀλλ᾽ ἄλλοτ᾽ ὈΠΠΠε ζ΄ Ορ. Μι.Ὲ 

|Π - ξεν] -ξαν ε΄ [] ἄτρωτοι γὰρ οὐ π. 9. Πι. {190 Νονὶ φαγμλϊπῖβ ἰηἀϊοαιῖο 
οϑῦ ἰῃ Β Βο. Βρ.3 (ἴῃ Βο.Ἐ Τπβοσ. ΤῺ ΑΥ̓ΤΩ ΜΕΛΙΣΣΩ, ΕἸΔΟΣ. Δ', 

[οὰπὶ ὅ.ῃ. Μοίγ.. 'ἴῃ Β Πο. τοῦ τετάρτου εἴδους οἷς,; οἵ, Βὸ.1 Π, Ρ. 5929, 
ποῦ, 7; ἴῃ Πὴ) πα]1ὰ πηρίτοα οχϑίδη])] ἴῃ ΒΒ Ομ. [Π80].} --- οοηϊαποῖϊο οβῦ ἰὴ 

ὈΌΌΠΠε ζ'’ ΑΙ. (Βγ.) Ημὰ. Βὺ. Ἐν. (ἴὴ Το ἰα πὶ. α΄ β΄ εἴς. μᾶθο οαγμιΐμᾶ 
ΠΟη αἰδίιποία {ιῖ586 οχ δἀβουρίο δὰ γ8. δῦ στροφὴ τετάρτη ἀρρατγοῦ) []} 
ἔστι μοι Β...Π} ΑΙ. Βο:Ἐ Βὺ,» --- ἐστί μοι Με. ὅπ, --- ἔστι δὴ μοι εἰζ΄ 

- ἔστι μέν μοι Ημπι.3 -- ἔστι τοί μοι (μυρία παντὰ κέλευϑος ϑεὼν ἕκατι) 
Ηπι. || πάντὰ Β Κο. --- παντᾷ Θ᾽ Π[Π]ε ζ΄ ΟΡ. Οὗ Ο. 1, 116. {{ 20 

ὦ μέλισ᾽ εὐμηχ. Β Βο. --- ὦ μέλισσ᾽. εὐμηχ. ΟΡ." --- ὦ μέλισσ᾽ εὐμαχ. 

ὈΡΏΠε ζ' ΑΙ. Ηγ.Ἐ [{0ωὌ -ανίαν] --- ανίας ,,ἴι. ὅ6ῃ.“ (Βᾳ.3) {{| ἔφανες Β᾽ 
ὨΠΠΠ}ε΄ κίροζ' ΑἹ. Ηο, Οχ, --- ἔφανας ε΄ Ρεας ἩγἘ --- ἔφανας ἐν ὅ'πι. Βά. 

!| 2054. ἰσϑμίοις ὑμετέρας ἀρετὰς Β ον" --- οππῖδδα ρυΐϊοσα ἄπο γοοδθι]α 
βαπῦ ἴῃ ΘΠ αὐ] οϑὲ βοϊιπὶ ἀρετὰς --- ἀρετάς, εὐφροσύναισι κλυταῖς εἰζ' 
ΑἹ. ((ἀοαπα ΤΠ ππαῖθ οχριοία) || 2ὼ αἰὰ ΑΙ. [|[ οχίν, ἀἶδι, ΘΠ Π[Π)ε΄ζ -- 
ΠΟ αἰβί. Β Πο.Ἔ 
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» “ , ἡ] ᾿ 

σὺν ϑεῷ, ϑνατὸν διέρχιονται βιότου τέλος. ἄλλοτε ὃ 
3 “" οχ 

ἄλλοιος οὔρος 
’ 5 ἥ 5 “Ὅ - “ 

πάντας ἀνπρώπους ἔἐπαίσσων ελαύνει. 
5 , 

Αντ. β. 
᾿ κ 5 Ιὰ “ 5 “ ,ὔ 

258 τοὶ μὲν ὧν Θήβαισι τιμάώεντες ἀρλχῥίνμεν λεγονται 

πρόξενοί Ἐ ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ᾽ ὀρφανοὶ 

ὕβριος" ὅσσα δ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀηται τ 

μαρτύριω φιϑιμένων ξωῶν τε φωτῶν 
5 7 “ Ὁ ὦ δ -“ 7 3 ,ὕ 

ἀπλέτου δόξας, ἐπέψαυσαν κωτὼ πᾶν τέλος" ἄνορξαις 
5. “Ὁ Ι δ᾽ ἐσχιώταισιν 

3 ' ψ - ΜΝ. ,ὔ 

40 οἰκοϑεν στώλαισιν ἁπτονὸ ἩΗρακλείαις. 20 

Ν , ,ὔ , 5 ! » “ 

καὶ μηκέτι μακροτέραν σπεύδειν ἄρεταν. ΕΠ. 

ἱπποτρόφοι τ᾽ ἐγένοντο, 

αιὐλκχέῳ τ᾽ ἼΑρει εάδον. 
ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷ 25 

35 τρωχιεῖω νιφὼς πολέμοιο τεσσάρων ἀνδρῶν ἐρήμωσεν μά- 

καιραν ἑστίαν" 

23 ροβὲ ϑεῷ ἀΐδι. Βε'ζ΄ Πο. --- ποη ἀϊδῦ. ΘΠ ΑἹ. Ηγ. [| ϑνατὸν 
Β} εχ’ ΔΙ. Βο." --- ϑάνατον ΠΠ) πιὰ] [{ βιότου (8νν.) Το. 5»ν.23 Βρ.3 
Ηἰ. τροίς -- βίου (βἰπθ τὸ)ῇ ΒΗ ΠΏ) ΑΙ. --- τὸ βίου ε΄ζ' Βο. (ρτᾶγα 
1πέογ ΡΟ αι) [| 25 ὧν Β.ε΄ζ΄ ΑἹ. Κο: -- ὦ ΠΠΠ -- ἄς Ὁ χα. α. {Ά9η- 
βαισι τη88. ο.Ἐ --- ϑηβησι ΑἹ. [ωΏοχίν, Ῥίθῃθ ἀϊδί. Β Βο. --- οοιηπιαίθ 
εἰζ' ΟΡ." τ πο αἶδϑι. [Ὁ }]}0 Ηγ." || 206 πρόξενοί τ᾽ οἴππθδ --- τΔ]1Π|, 
καὶ ξένοι τ᾽ [| -δενὰς Β Βο. --- δεινὰς Βᾷ. --- δεννὰς ΠΠΠΠ ε΄ ζ΄ ΑΙ. ΟΡ." 

1 21 οχίσ. ρίθμπο αἶβῦ. Π:)1) ΑἹ. πλα]ο ---- οοτηγηδίς ε΄ ἤο. Β΄. --- βοῃ ἀϊϑβί. 
[ΒεζΊ Ορ. μι. [| 29 δόξας δόξας Π [|| - ρέαις ΒΗ.) ΟΡ." (θὰπι 568.) 
-- ρέας ΠΏ Πε ζ΄ ΑΙ. Βο. [| ἐσχ. ἀϊδιποϊομπθ οὰπὶ ἄἀνορ. οοπίπηρ. Β Πο. 
(θαπ 568.) -- σὰπι στάλ, Βτ, ὅι. Οχ. ΗΥ. -- αὐτίπαιθ ἀρ λυ ΟΡ. -- 

πϑαίγα ρα ΠΏ εχ’ ΑἹ. Μι.Ἐ Βὺ." [|| ἐσχαταῖσιν Ὠ --- ο νυ αν 

7011, [1 30 -οϑὲν οἴηποβ [[ -λαισι ὉΠ [[ οχίτ, ρθη ἀϊβϑί. ΒΏ )ε ζ΄ Ὁ 
Βυν --- Θοπηπλδίο ἘΣ ΒΝ ΝΜ: ἘΣ. -- πο ἀἰβύ. Ὁ [[ 3] μαίνῃ Σ᾿ υὖγε μ 
σπεύδων 10. --- ὧν μηκέτι μακρότερ᾽ ἦν σπεύδειν Ηι. [| 32 τ᾽ ἐγ.] δ᾽ ἐγ. ε΄ 

ΠΏΡΙ "ζ΄ ΑἹ. Με, γχϑοίε; οἵ. 
«ἃ Ο. ΧΠῚ, 18 {τ΄ Β Βο." Βι5 -- τε Μυ. -- ομηῖβϑα ραυίοα ΠΏ). 
Πεζ’ ΑΙ. {δὰ δον δὺῦ ἄδον ἴῃ Β --- ααὖ δον ααὐ άδων πη Ὁ --- ἄδων 
ΘΡΠΏ --- ἕαδον ε΄ζ΄ (ἰπίογροϊαίίομθ ργαγα) --- ἄδον ΑἹ. Βο." --τ ἀἄδον ΜΥ. 
- ἅδον δι. ΟΥ̓ δᾷ Ο. ΥἹΙ, 18. [{.35 -ὡσὲ Β --- ωσε Ὁ --- ὡσεν ε΄ζ΄' Βο.Ἐ 
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νῦν δ᾽ αὖ μετὰ χειμέριον ποικίλων μηνῶν ζόφον χι,ϑὼν 

ὧτε φοινικξσισιν ἄνϑησεν ῥόδοις 39 

ΣΤρ. γ᾽. 
᾿ “ 

δαιμόνων βουλαῖς. ὃ κινητὴρ δὲ γᾶς ᾿Ογχηστὸν οἴκεων 
ι , 

καὶ γεφυραν ποντιώδα πρὸ Κορίνϑϑου τειχέων, 35 
’ -»ὝἭὝ ς 

τόνδε πορὼν γενεῷ ϑαυμαστὸν ὕμνον 
5 » 1 Ἷ 

40 ἐκ λεχιέων ἀνώγει φώμαν παλαιὰν 
ἢ ᾿᾿ 3 « ᾿ 3 5 , 

εὐκλέων ἔργων" ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν" ἀλλ᾽ ἄνεγειρομενα 
-“ , 

ρώτα λάμπει, 40 
ἮΝ ι ὰ ΝΜ 5 ἡ 

Αὠωσφορος ϑαητος ὡς ἄστροις ἐν ἄλλοις" 
3 ’ 

Αντγ. 
. 3 -ρφ 5 “» ἰκ ’ 7 
ὦ τε κεῖὶν γουνοῖς Ασανῶν ὡρμῶὼ χαρύυξαισα νίκαν 
3, ᾿Ξ ἢν 7 5} » Ε 

ἐν τ᾽ ᾿Αδραστείοις ἀέϑλοις Σικυῶνος ὦπασεν. 45 

306. νοῦδὰ μετὰ χειμέριον ποιχίλων οἸΐδδα βπηΐ ἴῃ Ὦ --- ΠῸΠ ΟΠΐββα ἴῃ 

ΒΡΠΠΡεζ'’ ΑΙ. Ηο. Ἐς {{χειμερίων Ηι, ΗΔ.5 [| ποικίλων] ποικίλον Ηπι. --- 
Ἐν νῖς Ηι. Β4.3 --- ποιχίλως ΒΔ.1 --- φοινίων Κγ. [[.,. χϑὼν Β --- χϑῶν 
ΠΠΓ[Ὁ 3] --, χϑὼν ε΄ Ἐο. ΒτοΣ Οχ. -- χϑὼν ΑΙ, Ορ. δ:..Ἐ ΒΥ." Ι 

ἅτε Β Βο. Ην. --- ἅτε, Οχ. --- ἧἀτε Ρυν. --- ὥστε ὅπι. Βά. --- ὧτε 

ῬΏε ζ΄ Βὺύ." -- ᾧτε Ὁ ΑΙ. {{||| κέοισιν ΒΗ ΠΏ Βῦ." -- κείοισιν εἰζ' 
(πιο; οἴ. δὰ Ο. ΧΠΙῚ, 718) --- κίοις Βο.Ἐ 8, --- κίοισιν ΑἸ, Βτιπι Μτ, ὅτ, Ἐ 
|| ἄνϑησε Β --- ἄνϑησεν Ρν. Βῦ.Ἐ (ορείπιο, πἰδβὶ τηϑ] μοτῖβ ἄνϑησε πρόδοις; οἵ, 
εα Ο, ΙΧ, 91) - ἄνϑθησαν (ρ. Βτιπι Με. ῷ(οχ ὅ.ῃ.; δ. μας ογαῦ ΟἸΥΥβΙρρὶ 

Ἰοοίο) --- ἀνϑος ΠΠ ΠΠ εἶζ’ ΑΙ. Βο. Βκι. --- ἕστηκεν Ηπι.3 --- ἀνθαάλλει 
βῖίγθ ἀνθαλεῖ (Βᾳ.3). Ηδος ἱπαῦ!α. Ὑογαπι Υἱᾶϊὶ Ῥνν. βίπθ οοάϊοιπι ΟΡΘ 

»ἡυΐα ἑστία Ῥταροθββουῖε, [|| 31 Ιπ πιρᾶϊα γόοθ κινηίτήρ ἄοπιο ἱποῖρίπηὶ 

α'βγ, (δ); ο΄. Ν. ΧΙ, 21 {{| Ε-τήρ γε εἰζ' --- τὴρ δὲ τοὶ], [| ὀγκιστὸν Π ἢ 
|| 39 πορῶν Β᾽ 0) --- πορὼν Ὁ ΠΓ[αἼ δ΄ εζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ {| 41 εὐκλεῶν πιδ8. 

ΑΙ. Βο.Ἐ Βα.» -- εὐκχλέων ὅ. Ηγ.Ἐ [{ ἀναγειρ. ζ΄ --- ἀνεγειν. ἢ --- ἐνε- 

γειρ. ΑΙ. --- ἀνεγειρ. Β.. εἰς. {42 ΒΗ Βα’ β΄ δ΄ Βο. Βτι. --- ωσφ. εἶζ 
ΑΙ, ΟΡ. ὅπ|. Βᾳ.13 --- ἑωσφ. ΘΠ Με. 8ι. Ρυ. Ηπι, ὃν. Ηὑ [ὡς Β 
ὈΓΡΏ]0 ΑΙ. Βο." --- ὡς α’β'΄ δ΄ εζ' Μιυ." [| 48 κεὶν Β. Βο: --- κ᾿ εἰν Ορ.Ἐ 

- κἠν Πα’ β΄ δ΄ εἰζ' Βρ.3 (Β.) --- κὴν Π} -- κῆν Π,γ' --- κ᾿ ἥν ΑΙ. -- 

κἀν Βῦ.1 --α κἀν Βῦ.3Ἐ --- χαὶ (Βό.1) {|| ἀϑηνᾶν Β..Πα’β γ' δ΄ ε'ζ΄ ΑΙ. ο:Ἐ 

- ἀϑηρᾶν Π --- ἀϑανᾶν Ηγ. ΟΥἮ δὰ Ο. ΥΠ, 88 [{ κηρύξ. πι85. ο.Ἐ 
ϑ1, Οχ. --- κάρυξ. ΑΙ. Με. 8ι. Βᾶ, Ηγ." {{ωυ-αἰσὰ πι88. Βο.Ἐ --- ἀσα ΑΙ. 
|| νίκᾶν ΒΏ (ϑ86}.) --- νικᾶν Πα β΄ ΑΙ. Βο.» Βῦ.3Ὲ (οὰπὶ 50}.3) --- νιχᾷν 
γδ δε Ἔ -- νίκαν ΘΠ ε ζ΄ (οὰπὶ 868,1) ααοὰ τοροβαΐ [0 Οχίγ, ἀἰβῦ, Ρ]9π6 
ο, --- οομημηαίς ΟΡ, --- πο ἀἶβέ. πι88. ΑἹ], Βὺ." {44 -σε ΒΡ ΑΙ. 
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“ὝὟ ᾿ “Γ᾽ ᾿ς “ 

45. τοιάδε τῶν τότ᾽ ἐόντων φύλλ᾽ ἀοιδῶν. 
οὐδὲ παναγυρίων ξυνᾶν ἀπεῖχιον 

! δί δ᾽ 3 ὃ , 

καμπύλον δίφρον, Πανελλάνεσσι ἐριζομενοι δαπανᾷ 
-“, 7 οαιαῖρον ἵππων. 50 

“Ἢ “ ᾿ " " 

τῶν ἀπειρώτων γὼρ ὥγνωτοι σιωπαί. 

5᾽ 3 5 ’ ΙΑ ᾿ ,ὔ δ'υπ ’ 

ἐστιν ὃ ἄφωνεια τυχῶς καὶ μαρναμένων, Ἐπ... 
ὔ Ἵ εχ 

50 πρὶν τέλος ὠκρον ἱκέσϑαι" 
»“ Α “Ἢ “ 

τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖ" 55 
5 “ ͵ 

καὶ κρέσσον ἀνδρῶν “χιειρόνων 
Ε ,ὔ ᾿ 7 ᾿Ὶ Ἵὕ 5 Ἁ 

ἔσφαλε τέχνᾳ καταμάρψαι. εἰστε μὰν Αἴαντος ἀλκχᾶν 
) 3 7, 

φοίνιον, τὰν ὀψία 
Ἂ ι ) ᾿ »“" “ ΝΟ τ 7ὔ ἐν νυκτὶ τωμὼν περὶ εὖ φασγάνῳ μομφὰν ἔχει παίδεσσιν 

ε “ ω Ἑ ὈΡΟς 
Ἑλλάνων ὅσοι Τρῳανδ᾽ ἔβαν. 

Ἀο." --- σεν α΄ β΄ δ΄ ε'ζ΄ Οχ. Ηπι.Ἐ [{οχίγ, ἀϊδβῦ. ῬΙθπθ ε'ζ'΄ ΑἹ, Βο. Βγ, (ουχα 
Θ0ἢ. οι. 1 οὐ ὅ.ῃ. οο. ἴῃ εἴ) --- δηίθ ὠπ, οομητηδίο Ορ. 8. (850}.3) -- 

ποαΐγο Ιοοο ΒΌ Πα’ β΄ δ΄ Με. Βύ." (8.8.3) 

45 ἀοιδῶν Β (ἔνιοι ἀρπᾶ ὅ6ῃ. Υ6ι.) Ηι. τοοΐθ --- ἀοιδάν Ὦ --- ἀοιδὰν 
αἰ δ΄ δ΄ ϑεἶζ'΄ ΑἹ. Ἐο.Ἐ (868.) {| 46 οὐ δὲ Β, [{| παναγ. Β.α' δ΄ ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἔ 
(β΄ ἰ4. οπιῖββο γ᾽.) ---- πανηγ. ἢ. --- παναηρ. β΄ --- παναγηρ. δ΄ [| ξυνὼν Β. 

Βο; --- ξυνᾶν Ὁ. τοοο, ΑἹ, Βο.Ἐ [{{| 41 -νεσι ὉΠ [[| δαπάναι ε΄ 8ς --- 
δαπάνη δ΄ [| 48 Δηΐο σιωπαί νἱγρυίδη ροπαπηὶ εἰζ' [| 40 ἔστι ΒΗ ΠὮ Βο; 

--- ἔστιν α’ β΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Ηο. ἘΞ || γοῦθὰ καὶ μαρναμένων οὑπὶ 544. σοῃϊαηρσαη- 
ταν ἴπ εἰζ΄ ΑΙ. Βο, (δ΄ 3) --- σὰπη δηΐθοο, ἰπ Β[Π 0] Ορ." [| 50 ἄκρον οπιῖέ- 
εἰὐαν ἰπ Β (5.ῃ.: Βἢ πρὶν ἐπὶ τέλος καὶ τὴν νίχην παραγενέσϑαι; 6.3 ἴῃ 
ΒΒ. Βο. πρὶν ἢ [τὸ] τέλος γενέσϑαι; 850,8 ἴῃ Β Βο. (οπι. ἰη ΠὨ) πρὶν τὸ 
τέλος περιγενέσθαι) --- ἄκρον Ππαρθηΐ 16]1. (4 ΟΠ ογρο οὐΐαπα ἴῃ 56 }.1 πω 

γοοῦαμ) [| 5] τῶν τε γὰρ καὶ τῶν, διδοῖ τέλος. ΒΏ Π) ΑΙ. (ουπῦ ὅοῃ. Β 
ἘἈο.) --- ἰᾶ, (οπηἶδδο τέλος) α΄ β΄ δ΄ εζ' Μη. Ηπι, Βῦ." (θυπι ΞΡΠΘ δ ΟΕ ΠῚ 
50}..3) --- τῶν τε γὰρ, διδοῖ τέλος, (Τ) 2) Βο. Βτ. 8. --- τῶνδε γὰρ διδοῖ 

τέλος, ΟΡ. ὅπ|. [|ΗΩἈ52 κρέσον᾽ ΘΠ) [| 53 ἔσφαλε ΒΗΤ)})»- Ημι. Βύ," --- 
ἔφαλε Π} “« --- ἔσφαλλε α’β'΄ δ΄ εζ' ΑἹ. Βο." [} τίχνᾳε Βα’ β΄ δ΄ (οαπι ὅ6}. 
ψου.15; 1ῴοπὶ ἱπίουραποίίοηθ δηΐο τέ, ροβίία ἱπαϊοδηῦ α΄ δ΄) Ορ.) 1. --- τέχνα 
ΠΡ ΑἹ. Βο.Ἑ πῆρε ΟΠΊΠ65 --- ψαι ὅθ. Οὗ, δᾶ Ρ, 1Υ, 1460 [} μὰν 

οὐ μὰν ἱπποῦϊμη Β --- μὰν [Β,]αἸ βΊΣ΄ εἶζ’ ΑἹ. Βο:Ἐ --- καὶ Π.ΠῺ [{] ἀλκχὰν 
Β. Βο: --- ἀλκὴν ΠΏ Π α΄ β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. [| φοίνιον οππο5; οἵ, δᾶ Ν. ΙΧ, 48. || 

ὀψίαν Ὁ) (ὁχ Ὦ πιᾶ]θ Ιθοίο) [| 54 μορφὰν ΑΙ. [} σώσω Ὁ --- παίδεσιν 

Ὦ [|ὅσσοι ΘΠ) [|| τρώανδ᾽ Πα! β᾽γδ' ζ΄ (Ὀ νος 1. 6. δ') ΑΙ. Βο." -- Τρῴανδ᾽ 
Μυ." Βὺ.3ἘῈ --- Τροίανδ᾽ Βῦ.1 --- τρώωνδ᾽ Ὁ ΌΠΠ) 4. [{ ἔραν Ὁ) 
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ΣΤρ. ὃ΄. 
« , 5 “ αὶ -»" 

55 ἀλλ᾽ Ὅμηρος τοι τετίμακεν δι᾽ ἀνθρώπων, ὃς αὐτοῦ 
»" , ᾿ ῳ 

πᾶσαν ὄρϑωσαις ἀρετὰν κατὼ ῥάβδον ἔφρασεν ός 

ϑεσπεσίων ἐπέων, λοιποῖς ἀϑύρειν. 
“ ᾿ “ »“»Ἢ ς 

τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, 
" 9" 7 ᾿ , 4 ͵ κ ᾿ 

εἰ τις εὖ κείπῃ τι, καὶ πάγχαρπον ἐπὶ χιϑόνωα καὶ διὰ 
᾿ 

πόντον βέβακεν 70 
ε 7 -“ ΓῚ 6ο ἑργμώτων ἀκτὶς χαλῶν ἄσβεστος αἰεί. 

Ι 

᾽Αντ. δ΄. 
, » ὔ “μ “ : « 

προφρονων Μοισᾶν τύχριμεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων 
᾿ 7 7 Ι  Ἁ5, ἤ 

καὶ Μελίσσῳ, πωγχρωτίου στεφανωμ᾽ ἔπάξιον, 75 
Ε] ἄρ ͵ ἥ Α πὸ ἃ 

ἐρνεὶ Τελεσιάδα. τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς 
᾿ ΕἸ » -"»Ὗ 

ϑυμὸν ἐριβρεμετᾶν ϑηρῶν λεόντων 

59 -αχξὲ Β -- ατε ὉΠ ΑΙ. Βο:Ἐ --- αἀκεν α'β΄ δ΄ ζ΄ Ρν. Ηγ. |} 
αὐτάν Ὁ [[Ὀ 506 ν8. 6 ναϊρ. οπιίββιιϑ οδὲ ἰπ ἢ [1 - σαῖς οἴγποβ [|0ῥᾶβδον 
Π. ΑἹ. (θὰπὶ ὅ.. Ὠ) --- ῥάβδον [Βα΄' β΄ ΣἼε' ζ΄ Βο.Ἐ --- ῥαπτὼν Βά. 
-ασε ΒΠΠΏ Με. 8ι, --- ἀσεν α΄ β΄ δ΄ ζ΄ ΑΙ. Ἀο.Ἐ ὅπ. {{Ἕὄ 57 υἱγράϊαπι δηΐθ 
λοιποῖς τοροϑιιΐ σαπὶ δι. οὐ 56}.; οἵ, αα Ῥ, ἸΤΥ͂͵ 1460 [858 ἕρποι Π ΑΙ. 
- ἕρπει Β.}),α β΄ δ΄ εζ' Βο.Ἐ [{ οχίγ. οομητηδία αϊδέ. Β 3β' δ΄ ε΄ (ἔτ, Ρ]αγο5) 

Ηο. Βα. ὅ.ν.338 Βρ.32 (οὰπὶ ὅ560}.) --- ρίοπο ζ΄ (βιο πιο) ΑἹ. Ὧϊ. Βὺ.3Ὲ 

Ης. Βοάαχὶ νϑξογομπι ΠΟΥ ΡΌΠΟ ΟΠ ΘΠ, οἶβὶ ροϑύ τὶ ἔουίϊ8 αἰβησιιοσο ποὶαὶ: 

ΠΤ Ῥυΐα5. καὶ οοπεπαδῦ ρουϊοάππν, Αἰζογαπι γοτο χϑόνα οἱ πόντον σΟὨϊπη σε. 

Ηος ΠΟΠΘῸ Π6 απἰβ καί... καί οσοηβοοῖοξ, απο 66 ΘΟΠΟϊππαπὶ ἴογοῦ μος 

ῬΙπᾶδιο 58.015 πιβίξαίαμη; οἵ, δα Ὁ. ΧΙΥ͂, ὅ, [|ὄ 50 εἴπη(γ) τρ858. ΑΔ]. Βο." ϑπ.Ἐ 

- εἴποι Μτ. ὅτ. {{|ω60 ᾿ἕργμ. Β --- ἕργμ. α’β' δ΄ εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ -- ἐργμ. ΠΠ ἢ 
! θ2 νοῖῦὰ καὶ μελέσσῳ οὕτὰ 56η4. οοπϊπησαηΐ ο, Τωη. Βγ, Με. δὲ. (8.1.1) 
-- φαμὶ πίθος. Β3[α΄ δἼε' ζ΄ ΟΡ. ὅπι. Οχ." (80}.3) --- αὐηθῖσαθ ΑἹ. Βά. 
(ΒὉ) --- ἄς το]. η. 1. Π θ2---θδ5 ἴῃ Β πὶ νούβιιβ 76 --- 19 συ]ρ. (ἃ στε- 

φάνωμ᾽ ἀβαιο «ἃ ἀλώπηξ) 8 βου ρ βαπρ [0068 ἕρνεξ ὉΠ ε' [| τελεσίδα 
εἰ πλϑῖο --- σιάδα τοὶ], [ζ] (σιάδᾳ β'Σ) [|Ο ἀπίο τόλμᾳ ποῃ ἀϊβί, ΐο. βοῖα 
||{- τόλμᾳ(α) γὰρ εἰκὼς οπιμθβ βουρε (ηἰδὶ αοᾶ Τὸ ὁχ οοπιροπᾶϊο ΤῈ ππαὶο 
Ἰηξο]Π]οοῖο μαροὶ εἰχῶσ) ΑἹ. Ορ." Ηπι. 1." --- 14, (56 παῖς εἰχὼν) Ηο. βοῖα 
--- [ἅ. (δοᾶ εἴκων) ΜΚ. Βῦ.3 --- τολμᾷν γὰρ εἰδὼς ΤῊ. --- τόλμαν ὁμοῖος Κγ. 
τόλμᾳ (τόλμαν) γὰρ οἷος ΒΔ. --- τόλμαν γὰρ εἰχὼς Ηΐ. [|{|0 ϑυμὸν] ϑυμῷ ΚΥ. 
ΗΙ. --- ϑυμὸς ἢα, [{ ϑηρᾶν οπιπο5 βουϊρ ΑἹ, Ἀο.Ἐ (ε]. Ὑυῖοὶ. ὧν) --- ϑη- 
ρᾷν 80. ( γοηανΐ “) --- ϑηρῶν ΗΥ. Βῦ.: Κγ. ὰ. Βρᾳ.3 541, (ῃος ἃ ϑομο!ία- 
5.18. Ἰθοίιπι 6886), Βᾳ.2 οβίομαϊ); οἵ, νβ8. 46 --- ϑηρᾷ (ἃ ϑὅ0}.3 Ἰοοίαμπι 6856 

ΗΥ. οτοᾶοραϊ; αϑϑθηθεας Ηπι.) πὶ. ΤῊ. Ἐ -- ϑήρας Ηἰ. {{ λεόντων] ἱμάντος 
Κν. --- πέφανται (Ηπι.) 840, 
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5 ᾷ “ δ. ἀμ 5 ὅδ δὲ Ἄς, , 
ὅς ἐν πόνῳ μῆτιν δ᾽ ἀλωπηξ, αἰετοῦ ἃ τ᾽ ἀναπιτναμεένα 

ῥόμβον ἴσχει. 8ο 
᾿ Χ » “ ος.. ἃ “» Α 3 9 Ι χρὴ δὲ πᾶν ἐρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἔχ,ϑρον. 

οὐ γὼρ φύσιν ᾿Ωαριωνείαν ἔλωχιεν" Ἐπ. δ. 

ὠλλ᾽ ὄνοτὸς μὲν ἰδέσϑαι, 85 

συμπεσεῖν δ᾽ ἀκμᾷ βαρύς. 

7ο καίτοι πότ᾽ ᾿Ανταίου δόμους 

Θηβᾶν ἀπὸ Καὸδμεϊᾶν μορφὰν βρωχιύς, ψυχὰν δ᾽ ἀκαμ.- 

πτος, προσπωλαίσων ἤλϑ᾽ ἀνὴρ 90 

τὼν πυροφόρον Λιβύαν, κρανίοις ὄφρα ξένων νωὸν Ποσει-- 

δάωνος ἐρέφοντω σχιένοι, 

ΣΤΡ. ες. 

υἱὸς ᾿Αλκμήνας" ὃς Οὐλυμπόνδ᾽ ἔβω, γαίας τε πάσας 95 
καὶ βωϑυκρήμνου πολιᾶς ὡλὸς ἐξευρὼν ϑέναρ, 

75 ναυτιλίαισί τε πορϑμὸν ὡμερώσαις. 

νῦν δὲ παρ᾽ Αἰγιόχιῳ κάλλιστον ὄλβον 

65 νβ8. 79 γαΐσ. οχγηΐββιιβ οδὲ ἰη ἢ [| θ6 ἕρδ, Β.εἶζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ --- ἔρδ, 
Ὁ. ΠΏ} α’β΄ δ΄ Βὺ." {{ -οντ᾽ ἀμ. τα88. ΑΙ. ἘουΝ Βρ.2. (οὰπὶ ΡΙαί. ἀ6 πᾶ. ροδί. 
6. 4) -- οντα μ. Βῦ.Ἐ ΟἿ Ρ, ΧΠ, 18. {{ 61 ὠαριώνείαν (ἰς) εἰζ΄ --- ὠά- 
ριωνείαν (ρατάρῃγ. εἡ [099 ἀκμᾷ Ρ»ν. (Ηγ.) Βύ." --- αἰχμᾷ ΒΗ Πα’ β΄ ΑΙ. 
Βι." --- αἰχμὰς ε΄ - αἰχμὰ Ὀδ'ζ΄ Βο. Ορ. --- ὅθι. ρδγδρν. κατὰ τοὺς 

ἀγῶνας [[|ἴ 10 καί τοι ποτ᾿ ΒΏ 5κ.α΄ β΄ δ΄ ε΄ ΑΙ. Βο:Ἐ 51." --- καίτοι ποτ᾽ 8. 
- καί τοί ποτ᾽ Ὁ Μ΄. --- καίτοι πότ᾽ δ΄ (,. 6. Πν9) ζ΄ Βύ.Ἐ --- καί ποτ᾽ 

Β, {| ἢ] καδμειὰᾶν ΒΌΠ) ΒΑ. (ἢ, τϑοῖθ; οἵ. Ο. Χ, 99 οἱ 10. δὰ Μοίγ.) “--- 
καδμειϊὰν αἱ β΄ ὃ ν»οδ΄εἶζ' ΑἹ. Βο." (Ρν.) (καδμειειᾶν ΣΎ --- καδμηξὰν Μτ. 8ι. 
Οχ. ΗΥ. --- καδμεῖαν δι. Ῥν. Ηπι. Βὺ. ΟΥ̓ 1, 1, 27. {μορφῆς 

- μορφὰν ΒῸ τοοο, ΑΙ. Εο.Ἐ (οαπη 508.) ἀπὸ μάκεϊ μορφᾶς ] μὲν βρα- 
χὺς Ηπι.8 ΟΥ̓, δα Μοίν. {{| ἄχκομπος Β --- ἄκαμπτος Τ) οἴο. (οὰπι βοῇ, ἀχα- 

ταμάχητος) [| 12 ξείνων Β.0.Π}) Βο; --- ξένων τορος, ΑΙ. ἢο." [{|Ωποσειδ, 
ΟΠΊΠ68. [[ -ἄονος ζ΄ ἱ ΑΙ. [{| ποσειδᾶνος σφ᾽ ἐρέπτοντα Ηπη.3 3 ((011. Ρ. ΤΥ, 240) 

ΟΥ δὰ Μοίν. [138 οὐλ. οπιπθ8; οἵ, δᾶ Ο.β ΥΠΙ, 1 [| γαίᾶς τε πάσας Β 
((.ὄ 6. ροηϊαν.; οὐΐϊδπι ἴῃ δ΄ ἡ βιιρτα υἰϊτησιη ας) [14 βαϑύκρημνον (Ηγ. 
ΤῊ.) [|| ϑέναρ Β τορος. ΑἹ. Βο.Ἐ --- ϑέναι Ὁ) [| 15 πορϑμοὺς ὅπι. -- 
πόντον ΗΚ. --- ποϑμὸν ἢ -- πορϑμὸν γ6}1. (56ῃ. τὴν δδον καὶ τὴν πορείαν) 

ΠΠ ἅμερώσαις οἸηηο8 [1 70 αἰγιόχῳ διὶ ΒΗ --- ἰ4. (οπι. διὶ) α'β' δΊΣΊἼε΄ζ' 

ΑΙ. Το. Ὁ (6. ο]. ὙΣΙΟΙ.. τῷ δι) -- βαν,Ε: 
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’ , ,] ’ ᾿Ὶ « 

ἀμφεέπων ναίει, τετίμωταί τε πρὸς ἀδγανάτων φίλος, Ἥβαν 
τ᾽ ὄπυίει, τοο 

,ὔ »" ᾿ Ἁ Α « 

χρυσέων οἴκων ἀναξ καὶ γαμβρὸς Ἥρας. 
ἼΑντ. ε. τος 

“»Ἡ Ν “» “ -“μ" ͵ 

τῷ μὲν ᾿Αλεκτρᾶν ὕπερϑεν δαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶ 
͵ ͵ "»" Ν 

80 καὶ νεόδμητα στεφανώματα βωμῶν αὐξομεν 
-“ ᾿ ἤ 

ἐμπυρὼ “χαλκοαρᾶν ὄχτὼω ϑανοντων, 
Α , ,ὔ “γον, ἡ 

τους Μεγαρὼ τέχε σοι Κρεοντὶς υἱιους " 
-“ “Ν" Ὁ ἡ Ὁ ᾿ ,ὔ .. 

τοῖσιν ἐν δυϑιμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχιὲς 

παννυχ ζει 11ο 
᾽ὔ Ἐ ΑΕ ῬΩ “" 

αἰδγερὼ χνισαεντι λακχτίζοισὼ καπνῷ, 

8ς χαὶ δεύτερον ἃ “ἅμαρ ἐτείων τέρμ᾽ ἀέϑλων ἜΣ, ἔς τῖς 

γίνεται, ἰσχιύος ἔργον. 

ἔνϑϑω λευκωθεὶς κάρα 

μύρτοις δὸ᾽ ἀνὴρ διπλόαν 

1 ὀπύει Βα β΄ δ'δ΄ εζ' Βο. --- ὀπήει Π Με. -- -- ὀπυέει Ορ. Βγ. δι. 

- ὀπυῖει ΑΙ. {19 ὕπερϑε ΠΠ --- ὕπερϑεν Β.), τορος. ΑΙ. Βο: Ἐ ΟἿ, δὰ 
Ο. ΧΙΥ͂, 19. [|||ϑ8ὃ0 νεύδμητα 5οτῖρβὶ --- νεόδμᾶτα Β -- νεόδματα το}]. (οὰπὶ 
508.) || 8] χαλκορᾶν (56. ἴῃ Β οἱ Βο.) Ι 82 μεγέρα (δε. Β Ηο.) Βοικ 
- μέγαρα Βκς -- μέγαρά Ὦ -- μεταρα Ὁ -- μεγάρά α'βγ' --- μεγάρα 

Βροδ΄ εἰζ΄ ΑΙ. δ. [{0Ο οἱ τέκε ΒΗ ΡΠ) Πα βγδες' ΔΙ. Βο." (πὰ Β [πὸ 
δοοοηΐα; ἴῃ Π οἱ ἃ. 6. οἸηϊβϑαμη ογαῦ; ἴῃ ΑἹ, οἱ τέ κεὴ --- τέκε οἱ Μι. ϑ8ὲ. 

Βὺ.Ἐ --- τέκεν οὗ δὼ. Οχ. --- τέκεν οἱ Βᾶ, Ηγ. [1 χρεοντὶς πι588. ΑἹ]. Βο.ἢ 
Βὰ.Ἐ Ρν. (-τὸσ δ΄; --- τὴσ Π) --- κρειοντὶς ὅι. Βὸὃ. ΟΥ̓ δὰ Ο. ΧΗΙ, 18. 

|| υἱὴς θὴ || 88 κορμοῦ Β.Ὁ. ορεπιο; οἵ. ΑΒ. Ὁ.Δ. 714 -- δυσμαῖσιν 

ὈΏΡαβγ ἰχ ἐχ' ΑΙ. Βο:Ἐ {ωὴἡφλὸξ ἀνατελλ. ΒΟ Βο." (πα ΠΡ ἀνα- 

πελλ.; ἴῃ Π φλονξ᾽ [5810]} --- φλόξ τις ἀντελλ. α'βγδεἶζ΄ ΑΙ. (ἃ ΑΙ. ἀν- 

τελομ.). Οὐ δὰ Μοῖ. Ι 84 αἰϑέρα] ἀέρα ΡΙαῖ. ἀ6 ρῥτίπιο ἔς, 10. οὔπὶ 

86. οι, 587, 27; 564 αἰθέρα ἐποίαν 56ῃ. 587, 28. || δρμδὼ 
ζω ὠνισᾶντε: Β᾽ ---- κνισάντε ΠΏ} α΄ γβ΄ δ εἶζ' ΑΙ. Βο. -- κνισᾶντε ΟΡ. Βα. 

5. -- χνισσᾶντι Η. Βῦ. Ητ. (οαπὶ ΡΙαίαγομο 1. 1.3) --- Β6Ὰ. κχνισήεντι ἴῃ 
ῬΔΙΔΡὮτ.; 014, χνίσα, χνίση. Οἷ. Ο ΥὙἹΠ], 84: Ν. ΧΙ, 7. {{ λακτίζοισα Β[] 

α'β΄εἶζ' Βο." --- λακτίζουσα ΠΏ Σ΄ ΑἹ. --- πλαχτίζοισα Ηοκ. (Ἄοομέγα 86}".) 
Ι] 8554. ἐτείων ἀέϑλων τέρμα γίνεται ΒΗ Πα’ β΄ δ΄ εἰζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. (ει ἴΐα 

οἴἶατα Β, Εο; ἐτείων ἀέϑλων αὶ Ὁ ἐτέων ἀϑλων) --- ἐτείων τέρμ᾽ ἀέϑλων 81. 

Βᾶ. Ῥπ. Ηγ. Β6. --- ἰάοιυ. (βθα γίγνεται) Βὺ." [0 81 λευκανθὴς ΗοΚ. --- 
λευχωϑ εὶς ΟἸΠΠ68 (ουπὶ ὅ86}., στεφανωεὶς) 
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νίκαν ἀνεφάνατο καὶ παίδων τρίταν πρόσϑεν, κυβερνατῆ- 

ρος οἰακοστρόφου 120 

90 γνώμᾳ πεπιϑὼν πολυβούλῳ. σὺν ᾿Ορσέᾳ δέ νιν κωμά- 
ξομαι, τερπνὰν ἀποστάξζων χάριν. 

89 καὶ παίδων τρίταν 5οΥ]ρ581 (46. βοηὐοπίϊα ΟΠγυβρΡὶ) --- παίδων τρίταν 
(ϑῖπ. Ραγΐήραϊα οὖ βίῃηθ τὴν) Β..ΠΠ --- παίδων τὴν τρίταν α' β΄ δ δ΄ εζ' ΑΙ. 

Ηο:Ἐ -- παίδων τε τρέίταν Ηπι. Βὺῦ." --- παίδων καὶ τρίταν Ηϊιη. 5..328 |} 

-σϑὲ Β, -- σϑὲ ΒΙ.Π0 -- σϑεν [«'βΊΣ ε'ζ΄ ΑἹ. Βο: ἘΞ [||πρόσϑε(ν) σαπὶ 

544. οοπίπησπηῦ [αἼ' δ΄ εἶζ΄ -ττ οπιμΐπο πὸη αἰβεϊησπααπί Β ΑἹ. Ἐο. ἘΞ --- ραχὴ 

δηΐοος, 80}. Ηγ.Ἐ --- ἀθ γ0}}. π. πα. [ωΏ990. γνῶμα ζ΄ --- γνώμᾳ(α) τ0}}. || 
πεπιϑὼν οπιπθ8 [{ πολυβούλῳ Β[0 10 ε΄ Μι.Ἐ Ρν. (Ηγ.) Βπι. Βῦ.Ἐ --- πο- 

λυβούλω [Ὁ] }) [α΄ 9]β΄ δΊζ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. Ηγ. --- Ρ. απ. 6. {{|Ἀτὺν ὀρσέᾳ(α) 
δὲ νιν ΟἸΠ6Β. [| γνώμᾳ πίσυνος" πολυβουλ᾽ ᾿Ορσέα, σὺν σοὶ δέ νιν Ητη.8 (ἴῃ 

αοὸ ἰαποίαγα σὺν σοὶ [ϑτὶ πραιῖε; οἵ, δα Ο, ΙΧ, 16) [| χωμάζομαι Β[α'βΊ 

δ΄ Σ΄ εἶζ΄ ΑΙ. Βο." Βῦ.Ἐ (ἔς ζΖ ἴῃ Β. γαϊθῦ ἕξ, πάτα δαᾶοπι Ἰἰδοτα αἰϊὰ βσαγὰ πεὶ- 
τὰ ἴῃ ἐπιστάζων) --- χωμάξομαι (Β ΠΠ᾽} ) (ΑΡτθβοῖ, ἴθ ομ88. πηΐβο. 1, 89 

80 Ηγ. ἱπάϊοαία5) τὰ. ὃν. Βα. Ηΐ. (οαπι ὅοῃ, ἀνυμνήσω) [|{ τερπνοῖς ἢ 
πιλὶο [| ἀποστάζων Β Βο." Ηπι.3 -- ἐπιστάζων α'β΄γ δ δ εἶζ΄ ΑΙ. (Ηγ.) 
Ηπι.13 Βὸ.Ἐ (οατὰ ὅ0ῃ. Υοῦ. [ἐγκωμίοις (1ὰ Β τϑοίο) ἐπιστάζων] οὐ οὰπὶ 

8]. Το]. ἐπιφέρων) --- ἐπιστοχάζων ὈΠΠΠ 

ΒΡ ΒΟΥ. ὕμνου τέλος μελίσσου ϑηβαίου. α΄ βΊγ Ἰδ΄ --- τέλος. ζ΄ -- 
πὰ] ἴῃ [ΒΠ Ὁ]δ΄ εἰ 



ΓΣΘΜΠΙΟΝΙΚΑΙ Δ΄. [Ε|.} 

ΦΥΛΑΚΙΛΔΑ ΑΤΕΙΝΕ ΤΉΝ 

ΠΑΓΚΡΑΤΊΙΘΙ. 

 ΊΤΟΡ ἢ ἃ 6. 

, 
τὰ ἢ .σ 

πὰ ο΄ συ ᾿ “  ἢἢΡ δ Ὁ “Ὁ 

, ΙᾺ , 
ὌὙἈΕ ες Οὐ πα .-  π πΝ τ Σε --- 

[5] - , 
Νὴ πππππρ΄΄Π ΟΠ ΩΣ Ἡ Ηα 

, 
--- ,ὔ ’ἢ ’ὔ ’ 

5. αὐ Ἐν αὶ κεν νι νό τ ευτ σοι στε όσοι παο-υχοαν 7) 

Ἀ] 

ροάι!ὶ 

’ , παν ς 
πὰ ἀκ σσ ἤτὰν σον τὰ ἀπὰς ὡ ν ἀκ σα ΣΝ 

αν ͵ ,ὔ 
ΝΞ  ὙὩΡ ΠΟ συν 

, ’ ῳσ 
“ἘΝ δε πο. ὟΝ ΝΣ. π 

, , - 
δον νένΝ, 9 ἐδ 

πν, ἤ ’ ’ 
δ Υ  « πὸ παν ΜῈΝ ον σα 

΄ 

,ὕ 
ἜΜ δε ἀν ον τας ει νὰ ἜΞΕΣ" 

’ὔ « 
“ΨΥ τ ΗΝ ΠΣ  ἀ ν πὐὶ 

’ὔ ’ 
᾿Ξ αι δ'Ἕ!' παν θεν δ ΠΝ ἈῊΡ τὰ τ απ 

’ ,ὔ ---» 
0’ Ν ἊΣ ε-. αὐ Ὁ. 

2801. φυλ. αἷἶγ. παγκρατίῳ. α'β' δ' δ εἰζ' ΑΙ. Βο.  -- ἀὸ Β τ. τ. - 

οπῖ. Ιηβοῦ, ἰπ Πγ΄δ [{ νέμεα ια΄: ε΄ --- ἰς΄ον ζ' (ε΄, κἃ Ιπβοῦ Ν. Υἡ -- 
ΜΕΛΟΣ ὃ. ΑἹ. --- ΕἸΔΟΣ, Δ΄. Βο. ΟΡ. (Ηγ.) Ηπι, Βὺ.Ἐ -α ΕἸΔΟΣ Ε"΄. 
(σαπι Ξοῃ, Μοίγ, ἰῃ Β Το. τοῦ πέμπτου εἴδους οἴο.; ομῃ. ὅο. Μοίν. ἴῃ Π) 

ΒΡ ΘΕ δὰ 1... 11,19. 

Μεοίν. Βῦ,: βορ μα ἴῃ βορίοῃι ὑοῦβιι8 αἰνίβοταῖ, Βὺ.3Ἐ γϑοῦβ τὴ 

86Χ., ΘΟΠΙΠΠΟἰΪ5. Θχίγθ8Β ἀποῦιβ, Ερο, ΟἸΔΟΥΟΒῚ ᾿ηἀ]οαΐα, οαπὶ ΑΥΥ. ΘΟΠΙ ΠΗ ΧΙ 

τἰγόβαθο, Οἰΐατῃ γ5, ὃ αὖ ἴῃ 5. Πηλϊὰ 1, 46 βοπίοηξα ΠοΥρΊ, Ῥοββαπέ απ! ἄομη 



ΙΒΤΉΜΤΑ ΤΥ. [Υ]] 417 

»"ἭἪ ἥς , Μᾷτερ ᾿Αελίου πολυώνυμε Θεία, Στρ: ὦ. 
, “ 7, 

σέο εέκατι καὶ μεγωασϑενῆ νόμισαν 
Ασα." ᾽ " "ἶ κ ᾿ 3 ͵ 

ρυσον ἄνϑρωποι περιώσιον ἄλλων" καὶ γὰρ ἐριζομεναι 
“Ὁ 3 , ε ω “ 

[ο] νᾶες ἐν πόντῳ καὶ ὑφ᾽ ὥρμασιν ἵπποι ς 
Ν ! Μ Ὁ Χ 3 ᾿ 3 ΕΑ ἢ ς διὰ τεάν, ὦ ᾽νωσσὼ, τιμὰν | ὠκυδινήτοις ἐν ἁμίλλαισι 

, 

ϑαυμασταὶ πέλονται" 

,᾿ 7 ,ὔ Ἁ 

ἐν τ᾽ ἄγωνίοις ἀέϑλοισι ποϑεινον ἼΑντ, ὡ. 
,ὔ “ὕ᾿ ῳ , 7 

κλέος ἐπρᾶάξεν, οντιν᾽ ἄσροοι στέφανοι το 
᾿ ! πα να" “ δ “Ν -“ 

[10] χερσὶ νικώσαντ᾽ ἀνέδησαν ἔϑειραν | ἢ ταχινυτᾶτι ποδῶν. 
,, “ 1Ὁ0 Α ι , 3 “Ὁ 

Χρινεται δ᾽ ἀλκὰ διὼ δαίμονως ἀνδρῶν. 
͵ ,ὔ “»" Μ »“ὝῪὟ 7 Ἁ " 10 δύο δέ τοι ζωῶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ὠλπνιστον 

ξ ἊΣ »“" ᾿ » εὐων)εὶ σὺν ὄλβῳ, 15 

οὔϊατη ϑιγ, 4 οὐ ΒΓ, ὅ ΘΟΠΒΟΟΙΔΥΊ, 564 ΤῊΘ]118 ΥὙἹαθη δα} αἸΒΡ 6801, οὔτ Ῥορδία 

ΒΟΪαΠ]ΟΠΘτα ΔΙΒΘ08 ὑΌΟΠδίοαΘ ἴῃ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ΨΟΥΒΙΟ]ΟΓ πὶ ΟΟ]]ΟΟαγΘ 5ο]θαῦ. --- 

ΕΡ. 4 Βὺ, 2 .ὺ. - -υὺυυ Ξ; Ηἢπ.2 υὺ -- -- ΖΞ αυοᾶ τλα]ίο βαδνίαβ 
βΒοηδύ, οὗ γν8. 2 {0118 σοιητη θη αίατγ, 

Ἰ ἀελίου Β.}).α'β' δ' δ' δ΄.εἰζ΄ ΑἹ. Βο:Ἐ 8.ν.28. Βρ.32 (οατὰ οἱ]. ΤΊ], συνέ- 
ζησις) --- ἁλίου Μι.Ὲ [|| 2 σέο κέκατι (Βρ.3) τϑοίο (56. σοῦ χάριν; 86}.3 
σοὺ εἵνεκα) --- σοὺ γ᾽ ἕκατι Βο; [Β,] --- σέο γ᾽ ἕκατι Ὁ, τεοο, ΑἹ. Βο.Ἐ 
1 3. ἐριζόμαι δ΄'δ΄ [| 4 καὶ ἐν ἄρμ. [ΒαΊβ΄ δ Ῥο[δ' δ΄ δ΄ ε΄ζ ΑΙ. Βο.Ἐ (δας καὶ 
ἐν καὶ ἐν ἄρμ.) --- χαὶ ἀρμ. Ὁ --- καὶ ὑφ᾽ ἄρμ. Βρ.2 Βα. (6χ 568. καὶ ὑπὸ 

τοῖς ἄρμ.) τορος [| ἃ διὰ] δὶσ Ὁ) [ώ0ὦ ἰνασσα Βα' δ΄ δ΄ δ' δε ζ΄ Μτ. -- ὦ 
νασσα β' --- ὦνασσα Ὦ ΑΙ. --- ὦ ᾽νασα Βο. --- ὦ ᾽νασσα Ον. Βῦ, --- ὦ 

᾽νασσα Βγ. 5... -- ἄνασσα Αν. [{{ ὠκυδινήτοις 5οΥρβὶ - νώτοις τη88, ΑἹ, Βο.Ἐ 

Οὗ, δ Ρ. ΙΧ, 98 [|| ἁμίλλαισ δ΄ [| ϑαυμαστοὶ Ορ. 81. - σταὶ οἸηη68 ΤῈ]]. 
Ι 9 ἔν τ᾽ ἐν δ᾽ ΒΑ, [|| ποτεινὸν δ΄ δ΄ [{:Ηξ ἔπραξεν τη85. ΑΙ. Βιο.Ἐ (ουτα 
ΒΟ..3 ὅ40, 21) --- ἔπραξον ἔϊ, 50}.1 αἱ ἐσχήκασιν ἴῃ ῬΑΓΔΡΉγαϑὶ μαροὺ 

540, 1ὅ; πος Βρ.3 ορβουγαί, [|- 8 χερσὶν δ᾽ δ΄ [[| νικήσ, Ὁ --- νικᾶσ. Β -- 

νικάσ,, τθοςο. ΑΙ. Βο. ΟΥ̓, Ο, Υ, 8. {{| - σαντ᾽] σαντες, ε΄ {{|: ἐθείρας (Α.); 
ὈΓΟΥΪΒ [6515 ΠΟῚ ΟΠ ΘΑ, αὖ ἴῃ ῬΥΐπη0 βυβίθιηδίθ [| 9 δαίμονας ΟἸΏΆΠ68 ΠΊ88. 

ΑἹ. ὅ1πι.Ἐ (σατῃ ὅ6ῃ,) διὰ τοὺς ϑεοὺς) --- δαίμονα Βο. (νο ἐγροίῃ.; ὅ'νυ. 

δαίμονα φωτῶν οΟὨ]οΪ) --- δαίμονος (ΗΥ; οἴ, Ῥ, ΙΝ, 279.) ἀν. Ηι. {10 
δύω Β1 ΑΙ. Βο:Ἐ -- δύο Β6[Π] τορος, Με." -- 6 Β,}), π. π. {{ωἄωτα Ηι. 
ΟΥ, Βᾶ. ἱπ 1ὰ. 77, 894. [|| μούνα Βα΄ ὃ --- μοῦνα [Ὁ δ΄ δ΄ ε΄ζ'΄ ΑἹ. κο.Ἐ [{ποι- 
μαίνοντι τὸν ἀνέλπιστον Β. οι (φατι β50}.1; τ. οὐϊαπι οαπα 50}.3; ἴΐα 
οἴδιῃ ΒΙκ, Απ. 1, δ9ὅ, 16; Αροϑέ. 1Π|, 91; Αὐβθῃ, 56) --- 4, (δε ἀλπιστον) 
Βο, 5ι.1 --ι τᾷ, (864 ἄλπνιστον) αἹ βΊΣ᾽ δ΄ δ δ΄ ε΄ ζ΄ ΑἹ, Βτ, 5.3 --- ποιμαΐνοντι 

ΜΙοτήτηεεπ, Ῥίπάλσ. 27 
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ἢ ἢ Ι 

εἴ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούγ. δία. 
ἢ , ᾿ , ’ » 

μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσϑαι" πᾶντ΄ εχεις, 
͵ “ 7 »“»Ἢ 

[15] εἰ σὲ τούτων μοῖρ᾽ ἐφίκοιτο καλῶν. 
"“-ὴἮτ ’ 

ϑνατὰ ϑνατοῖσι πρέπει. 20 
3 -“» ͵7 “ 5 ͵ 

15 τὶν δ᾽ ἐν ᾿Ισϑμῷ διπλόα ϑάλλοισ᾽ ἀρετά, 
κ“ν - , Ἁ ΄“Ν 

Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν, 
, 7 Ἁ δ᾿ ΒΌΣΥ 

Πυϑέᾳ τε, παγχρατίου. τὸ δ᾽ ἐμὸν 
» , ε; Ἷ 

[Ξο] οὐκ ὥτερ Αἰακιδῶν κέαρ ὕμνων γεύεται" 25 
Α μ 5 ἐδ ε ἦν 

σὺν Χάρισιν δ᾽ ἐμολον Λάμπωνος υἱοῖς 
’ - ͵ 

20 τάνδ᾽ ἐς εὐνομον πόλιν. εἰ δὲ τέτραπται Στρ. β. 
5᾽ δ ἤ 

ϑεοδότων ἔργων κέλευθον ἂν καϑαράν, 
" Ι ! ᾿ 5 ΄ι ᾿, 5 » ! ΘΕῚ , [15] μὴ φϑόνει κόμπον τὸν ἐοικότ᾽ ἀοιδᾷ | κιρνώμεν ἀντὶ πο- 

νων. 30 
Α Α ε , 53 Α Α 

καὶ γὰρ ἡρωων ἄγασοι πολεμισταὶ 

λόγον ἐκέρδαναν, κλέονται ἱ δ᾽ ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν 
αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖς 35 

ἀνέλπιστον (οἴη. τὸν) Ορ. --- ποιμαίνει βίον ἄλγιστον ΗΣι. (εχ 80}.3 τὸν 
οἰκτρὸν τῶν ἀνθρώπων βίον) []1 οχίτ. φίοπθ ἀἶβε, Β[δ΄ ζ΄ Βο, Βι. --- πὸ 
ἄϊβέ. Τὴ) ΑἹ. --- οοπηιηδέθ α᾽ὃ δ΄ δ΄ε΄ Ορ. Μτ.Ἐ --ο οοῖο Ην. 

' πάσχων) 508, δὅ40, 84 πάσχοι αδὶ Ὁ πάσχει Ι λόγῳ ἐσλὸς Ηοϊ.. 

Π[- ἀκούη. Β Ορ." ---- ἀκούη (βίπθ αἶβι.) Ηο, -το ἀχούῃ. 81. --- ἀχούοι. Μι. 

ϑι.. --- ἀκούσῃ. Πα’ β΄ Σ΄ δ' δ' Σ΄ εζ΄ ΑΙ. Βῦ." --- Ρ. π. 6. {14 ϑνᾶτὰ ϑνᾶτοῖσ 
Β --- ϑνατὰ ϑνατοῖς Ὁ --- ϑνατὰ ϑνατοῖσι [α΄ β' δ δ΄ δ᾽ δ΄ ε΄ζ'΄ ΑΙ. Βο.» (π εἰ 
ϑνατὰ) --- ϑνατὰ ϑνατοῖσιν Ηπι.2 Απν. Οἵ. Μειν. {{|ὈΏ:15 τέ δ᾽ ζ' -- τίν 
δ᾽ (τὶν δ᾽) τοὶ].  ϑαάλοισ᾽ ΑΙ. {[ 16, κεῖται Νεμέᾳ τε Ηἰ. --- κεῖ- 
ται, νεμέα(ᾳ) δὺ πι88. ΑΙ. Ηο.Ἐ οὐπὶ 56. (ποπ ἀϊδὲ. Ὁ) [ἠδ χῖτ. πὸ ἀἶ8,. 
ταβ8. ΑἹ, --- ἀϊβέ, Εο. {{Ὄξ 11 πυϑέα τε ΒΗ δ᾽ δ΄ ἐζ'΄ Ηο. Βτ. --- πυϑέα τε, 
ΟΡ. 8πι. Οχ. (γοοδιϊνο) ---- πυϑέᾳ τε [α΄ βἼΣ δ΄ ΑΙ. Βῦ,» --- πυϑέᾳ τε, ΜΓ. 
8ι, Βά, Ηγ. -- πυϑέα δὲ Ηἰ. Ἐρδροβιυὶ υἱγραϊαση, ΕἸχ ῬΥΪΟΥΪ στυθτῦ το (ποθ 
ϑὅο, Ῥντ. Ην.ἢ σοί τε δὰ ἸΠυϑέᾳ τε δαθδυᾷᾶϊ, πἰβὶ οὰπὶ ϑ54(, ῬυΓΏθατα βοϊαμη 
ΡΠΟΓΘΙΟ Υἱοἶββο βἰδίποτιβι ᾿ 18 γεύσεται ΜΙ. 19 -σι Β 86}. -- σιν 
τοςο. ΑἹ. Ηο." [Π δ᾽ ἔμολον πι58. Α]. Βο.Ἐ ϑοβοϊιδβίδτη ἔμολον καὶ Ἰορ889 
Βογρκία83 οχίβιϊμηδι, [ΠΟ 2] χέλευϑον ἔργων Ηπι.3 (2) [0 ἄν τορος. ΑἹ. Βο.» 
-- ἀν Β -- ἀνὰ Ὁ { 22. φϑονεῖ Ρπ. [ΟὌ ἀπίθ ἀοιδᾷ οοπῆτπα πδρθηξ 81). 
Βά. Οχ. --- ροβὲ ἀοιδα(ᾳ) πιβ8. τθος, ἢο. Βυύ. Μτ, --- πο αἰβέ, Β0 Ογ. 8ι. 
Ηγ.Ἐ [| ἀοιδᾶς γε] ἀοιδᾶν (Βς.3) {{ κιρνάμεναι ΒῊ --- κιρνάμεν᾽ ε΄ ({{τ, τοοίο) 
- κιρνάμεν το]. τϑος. ΑἹ, Βουκβ || 24 νβ, 88 νυΐψ. ογυϊββιιβ δὲ ἴῃ δ΄ [| ἐχέρ- 
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25 μυρίον “χιρόνον" μελέταν δὲ σοφισταῖς ἦαντ. β΄. 

Διὸς ἕκατι πρόσβαλον σεβιιζόμενοι" 
[30] ἐν μὲν Αἰτωλῶν ϑυσίαισι φαενναῖς ᾿ Οἰνεΐδωι κρατεροί, 

ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας ᾿Ιόλαος 40 

γέρας ἔχει, Περσεὺς δ᾽ ἐν Ἄργει, Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ 

Πολυδεύκεος τ᾽ ἐπ᾽ Εὐρώτα ῥεέϑροις. 

“ ὦ 3 3 , ’ 
40 ἄλλ᾽ ἐν Οἰνώνᾳ μεγαλήτορες ὀργαὶ Επ.β. 

[35] Αἰακοῦ παίδων τε᾿ τοὶ καὶ σὺν μώχιις 45 
᾿Ὶ ͵ , ε ͵ 

δὶς πόλιν Τρώων πρώϑον, ἑσπόμενοι 
ε »“»ν.». ͵ 

Ηρακληϊ προτεροὸν, 

δαναν ΒῸ ὅτ. Βά. Ηγ, Βὺ.Σ (ουπὶ 86}.) --- ἐκέρδανον τϑος, ΑἹ. Βο. Οχ. 
Ηπι.1 [|| γϑῖρα φ. ἐν ἀυλῶν τε οτηΐβδα βαπῦ ἴῃ δ΄ [Π[|-εσιν ΒΗ δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 
- εἐσσιν [α᾽ δ΄ εἼΣ ζ΄ Μτ.Σ [| αὐλῶν ογηη68, οἰίδτα ὅ΄0ῃ. 541, 19 δῖ Ὁ τϑοίθ 
Βαθϑὲ χιϑάραις καὶ αὐλῶν ταῖς ποικίλαις συμφωνίαις ; ἰδ] πιο. κιϑάρα καὶ αὐλῶ, 
γἱ το. [1 τ᾽ ἐπαμφ. ε΄56 τηαῖθ [0 -ναῖς δ΄ κ6. τηα]6 

20 δηΐε πρόσβαλ[λ]ον ρθη ἀἰβι, α'δ' δ΄ --- οοτημηδία εἰζ΄ --- ποη ἀἰδϑί, 
[Β]0|δ΄δΊ ΑΙ. Κο.Σ [|| |πρόσβαλον Β[ΠαΊΣδ᾽ δ΄ δ δ΄ 5πι. Βα, Ην.» --- πρόσβαλ- 

λον εἰζ΄ ΑἹ, οι Οχ. [| ροβὺ πρόσβαλον οοπηπηδίθ ἀἰδῦ. ΗΥ. --τ ποῃ αἰϑί, 
ΓΘ]. [1 δχέγ, ρίθπ αἶβέ, [Β]α΄ ὃ δ' δ΄ δ΄ εἶζ΄ ΑἹ. Βο." 5πι." Βε.32 Βα, --- πο 
ἰδέ. Ὁ Ηγ." --- οοἷο Με, 8. τϑοῖθ (οὰπὶ 56.132 ὅδ᾽ ἴθ Ὁ καὶ ἐν μὲν ταῖς 
τῶν αἰτωλῶν ϑυσίαις καὶ πανηγύρεσι 541, 21 Ἰορίταγ, αἀαδθ ταυῦ]α βαηὺ ἴῃ 
Βο.) 1} 21 ἐν μὲν [Β τοος.] ΑΙ. Βο." (ουτὰ 560}.) --- τὸν μὲν [1 οἰνεῖδαι 
ΒΌ Βά. --- οἰνζεῖδαι τοοο. ΑἹ. Βο." --- οἰνεΐδαι δα, Οχ." --- οἐνειΐδαι Ῥυν. 

-- ΟΕ 1. 1Π| 11. ||} καρτεροί ΒΌ --- κρατεροί τοοο, ΑΙ, ο. [28 ἱππο- 
σίας ΒΠ) --- ἱπποσόας τεοο. ΑἹ, Εο." (ὅ. ἢ. ἱππικώτατος υδὶ Ὁ ὀπτιχώτατος 

Βα θοῦ). Οἵ, Ο, ΠῚ, 26; Ρ. 1, 6ὅ. [29 -σεὺύς δ᾽ ΒΗ α δ΄ ὃ ὃ δ΄ --- σεὺς δ᾽ 
εἰζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ ΟΝ δῇ Ρ. ΥἹΙΙ, 18. {αἰχμα εῬεῦζ' ΑἹ. -- αἰχμᾶ(ὰ) ΤΕ]], 

|| πολυδευκεός τὰ ΒΙΡαΊΡ' δΊΣ δ΄ δ΄ ε'ζ' ΑἹ. ΒουΣ Βα.3 (ουμὰ οἱ. ΤΙΊΟ]. συνίζη- 

σις) - δεύκευς τ᾽ Ῥν. Ηπι. Βῦ." --- δεύκης τ᾽ Αν. {|| τ᾽ ἐπερώτα (86) Ὁ | 
80 οἴνώρα δ΄ [ 3] Εκχ 86}. ... τρόποι τῶν αἰακοὺ παίδων ἀνυμνοῦνται πΐπαΐ8 
οπριθ σοἸἸθοίατη αϑύ ἃ Β..3 ΠῸ5 ριγδιη πη Γ005 ΠΟ ΠδὈιΐεβθ τε. ῬδΥΔΡὮΤα- 

βί65 ὑϑῖθα αἰαχοῦ παίδων τε πὖῷ Παπαϊδάγοϊη οἰγοιτηβου δίς, 32. πράϑον 

ἑσπόμ. Β Βο. Βῦ.Ἐ (Β᾿ἐσπ.) --- πάϑον ἐἑπόμ. Ὁ --- πράϑον. ἑσπομ. [α΄] δ΄ 

δ΄ δ΄ δ΄εἰζ' ΑἹ. --- πράϑον, ἑσπόμ. Οὐ». Β5.2 --- ἔπραϑον σπέμ. Βρ.: ΟΕ 1. 
Υ, 17. {Π[ 38. ἡρακλεῖ πρότερον ΒΌ --- ἡρακλῆϊξ πρότερον αἼβ' δ΄ εδ᾽ δ΄ δ΄ ζ΄ 
ΑΙ. Βοκ -- ἡραχλῆϊ πρῶτα μὲν Ηπι.3 Αν΄. (ποβοῖο ἂμ προφρόνως γ6] πρω- 
ταγῷ ῬΥδοβ(οι) -- ἡρακλὴϊ » πρότερον (Βᾳ.32 7) --- ἡρακλεῖ τε πρότερον Ηι. 

80}. τὸ μὲν πρότερον... τὸ δὲ δεύτερον 

91 
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3 » -»" 

καὶ σὺν ᾿Ατρείδαις. ἔλα νῦν μοι πεδόϑεν" 
͵ ,ὔ “ ,ὔ 

45 λέγε, τινες Κυχνον, τίνες Ἑκτορὼ πέεῷνον, 
ἤ Ε 

[40] καὶ στραταρχιον Αἰθιόπων ἄφοβον ξο 
͵ ΕἸ ΕῚ 2 ͵ 

Μέμνονα αιαλκοάραν" τίς ἂρ ἐσλὸν Τηλεῴον 
“» «»» ὃ εἶ “Δ . ".8΄ 

τρῶσεν ἑῳ δορι Καΐχου παρ᾽ οχιϑαις. 

"- Ἵ ,ὔ 7 ’ , 

τοῖσιν Αἴγιναν προφέρει στομὼ πωτρᾶν ΣΤρ. Ὑ.. 55 

40 διαπρεπεα νᾶσον" τετείχισται δὲ πάλαι 

[45] πύργος ὑψηλαῖς ἀρεταῖς ἀναβαίνειν. ἡ πολλὰ μὲν ἀρ- 

τιεπὴς 
»"Ὗ Ι͂ Ι͂ εὖ ,7 

γλώσσα μοι τοξευματ᾽ ἔχει περὶ Χείνων 
»Ἢ » "ΠΞ 93, 

κελαδέειν" καὶ νῦν ἐν ἴΑρει [ μαρτυρήσαι χεν πόλις Αἰαν- 

τος ὀρϑωθεῖσα ναύταις ο 

84 ἀτρείδαισιν ΒΠ}) -δουσ (59) δ΄ ὃ --- δαις αἸ βΊΣ δ΄ »δ΄ εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 
|| παιδόϑεν Ὁ [| 35 ἕκτορα πέφνον οπιποβ; οἴ. Ο, 11, 81 Ϊ 31 ̓ Χαλκχόαραν 
δ΄ --- χαλχοάραν τῸ}]. οὑπὶ 801. --- χαλχοαρᾶν (ΒΕ. 3) Ι τίς γὰρ [Β]Πα τ΄ 
δΊΣΊΣ ζ΄ κο. Με. 8ι. --- τὶς γὰρ ΑΙ. Βτ. -- τίς δ᾽ δρ᾽ Ορ..-- τῷ ἄρ᾽ 
ϑ1η.Ἐ --- 0}, τίς δὲ [{ ἐσλὸν οπιπο5 {|ω38 τρῶσεν ἑῷ(ὦ) δορὶ καΐχου παρ᾽ 

ὄχϑαις ΒΡ εἰ ζ' ΑΙ. Εο.Ἐ (οὰπὶ Ὑζοίζ. Το. 250) --- ἰἅ. (564 ὦχϑαις) α' δ΄ δ' 
δ΄ δ΄ (εχ β΄ δουρὶ τοϊαίαπι δδῦ; ΠῸπ ἰπβρθχὶ β΄) --- τρῶσαι δωρὲ καΐχου π. δ. 
Ττοίζ. δραᾶ τα. ἀπ. Οχ. 1Π, 879, 7 - τρῶσαι ἑῷ δορὶ καΐκου π. ὁ. 
«ὙΖοίζ. ἴθ ὅθῃ. Αμπίθμοτῃ, Ρ. 20 -- τρῶσι δορὶ καΐχου πρὸς ὄχϑαις Ττρίζ. 
δρᾶ Μαίγαηρα Ἀπ. 606 -- ᾧ δορὲ τρῶσε παρ᾽ ὄχϑαισιν καΐχου Ηπι.1 --- 
ἰᾷ, ὅ'υν.28. (βεὰ ἑῷ) --- τρῶσεν ἑῷ δορὶ Νυσίαις παρ᾽ ὄχϑαις Ηπι.12 (Αν.) 
-- τρῶσεν ἑῷ δορὲ ὄχϑαις πὰρ Καΐκου Αν΄. (τυγρἰβδίπιο δία) --- τρῶσε Καΐ- 
κου ἑῷ δούρει π. ὅ. Βρ.1 --- τρῶσεν ἑῷ δόρει ἀμφ᾽ ὄχϑαις Καΐχου (8...) --- 

τῷ δορὶ τρῶσε Καϊκείοις παρ᾽ ὄχϑαις Βρ.3 --- τρῶσ᾽ ὀλόῳ δορὶ Καΐχου παρ᾽ 
ὄχϑαις Ηἰ. --- ὅ.0ἢ, ἔτρωσε τῷ ἑαυτοῦ δόρατι τοὺ τῆς Μυσίας ποταμοῦ Καΐ- 
κου παρὰ τὰς ὄχϑας Υἱἀθίύαν που! γα]ραΐδτη, [06 1π80] 18 Τὰ Πϑαγδ ῬΙΌΡΥΙΟ- 

τατῃ Υἱάθ δὰ Ρ. ΧΙ, 19. {| 39 προσφέρει ΤΠ), (τ. οἰΐαπι Ὁ) [{ 3954. στό- 
μα νᾶσον διαπρεπέα πάτραν Ηπη.3 [|| 40 διαπρεπέα ΟἸηπ68 (οιπι οἱ. ΤΥΪΟΪ. 
συνίζησις) [πάλιν Β --- πάλαι [Π.α᾽δ' δ΄]Σ δ΄ εζ'΄ ΑἹ, Βο:Ἐ (οαπα βοἢ. ἐκ 

πολλοῦ) [|| 4] ὑψηλᾶς ἀρετᾶς Ηἰ. (εχ ὅ6ι.2 ποπ τϑοίο) --- ὑψηλαῖς ἀρεταῖς 
ΟΙΏΏ68 Γ6]}. (οατῃ ὅ0ῃ, 1; Ἰάθτασαθ γο]αϊῦ ὅ0}.3) --- ὑψηλὸς ἃ ὅ.ἢ.1 Ἰδοΐαπι 

ζαϊββ6 ογβαϊε Βρ.3 Οἵ. δὰ Ρ. ΙΥ͂, 140. [| 42. - ματα ἔχει ἢ), [[ ᾽κεῖνον Βο. 
ΒΓ. -- κεῖνον Μτ. 8ι. --- κεῖνων δ΄ --- ᾽χείνων ΑἹ. --- κείνων Β[1) α΄ δ΄ δ Σ΄ εἰζ' 

ὕτ. ΟΡ. 8πι.Ἐ --- ρ.. π᾿ 6, {{Ὃπω48 κελαδῆσαι πι58. ΑΙ. Εο.Ἐ Οχ. Ἦν. --- κε- 
λαδέμεν ὅπ. (ΡῬκ. Ηγ.) Ημ.1 --- χκελαδέειν Βὰ. Βόὅ. Ηπι.2Ὲ --- κελαρύσαι 
(ἰπρϑηΐοβθὺ Βᾳ. ὅν. Ηΐ. -- ραγ. οί, ἢ. 6. --- βἱ. Τυῖοὶ. ὑμνῆσαι, ᾷσαι || 
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. ’ ; Ἵὔ “ 
ἐν πολυφϑόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὁμβρῳ ΑντΟ Ὺ. 

" 5 » ͵ ͵ 

45. [50] ἀναρίϑμων ἀνδρῶν χιωλαζάεντι φόνῳ. 
τ »Ἥ 4 ἷ -“» Ι 

ἀλλ᾽ ὅμως καύχημω κατάώβρενχιε σιγᾷ" | Ζεὺς τὰ τε καὶ 
᾿ ,ὔ 

τὰ νέμει, ός 
ς , ΓῚ 3 Ξι Ὁ 

Ζεὺς ὃ πάντων χύριος. ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ 
,ὔ ἣ ,7ὔ ᾿ , Ι ΡΝ 3 

μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ [ καλλίνικον χιαρμ᾽ ἀγαπάζξοντι. 
“ “ἤ 

μαρνώσϑϑω τις ἔρδων 7ο 

, " 7 ͵ 

[55] μφ᾽ ἀεῶλοισιν γενεῶν Κλεονίκου Ἴ, ἣν. 
2 “ ἡ , ᾿ 

50 ἐχμακων" οὗτοι τετυφλωται μωκρὸς 
Ι͂ 3 “ 5. «. ἢ ͵ 

μόχιϑος ἀνδρῶν: οὐδ᾽ ὁπόσαι δωπάναι 
5 7 Μ »"» » 

ἐλπίδων ἐκνισ᾽ οπιν. 

γοθα καὶ νῦν ἐν οπ). β΄ [] ἐν οπι. δ΄ δ΄ --- Παρϑηΐ ἐν σ0}}, [{0ωἀρεΐ ΒΌ.α᾽ δ΄ ὃ 
δ΄ δ δες ΑἹ. Βο:Ἐ (Α]. ἐνάρεϊ) οὔτ α]. ΤΊ]. συνίζησις --- ἄρει δ΄ ὃ 85πι.Ὲ 
| κὲ Β --- κεν α΄ οἴο. 

44 πολυφϑόνῳ δ' --- πολυφόρῳ δ΄ -- πολυφϑόρῳ [ΒΌὈ]δ' δ΄ εἰζ Πα ΑΙ. 
Βο.Ἐ (οὰπι 568.) [|||45 συναρίϑμων Ηπι.3 --- ἰσάριϑμ᾽ ἀνέρων Ηπι.3 (οτῃ 
5.0.3) --- ἰσαρίϑμων (Βα.32) Ηλι. (απ ὅ86ῃ.3 ὅ48, 57) --- ἀναρ. [η88. 
ΑἹ. Βο.Ἐ (οαπιὶ 59ῃ.1) [|- 4θ κατέβραχε σιγᾷ. ΑἹ. --- κατέβραχέσιν. (βἰς) 

ΝΣ κατάβρεχε σιγᾷ(ᾶ). ΒΠ),[αδ δ΄ δ΄ δ εἶζ' Βο." -- κατάβραχε σιγᾷ. (8..) 
Ι! τὰ δὲ χαὶ τὰ Β -- τάδε καὶ τὰ ΠαΊβΣΊΣ δ δ΄ ΒΗο." --- τάδε καὶ τάδε 

εἰζ᾽ ΑἹ. --- τά τε καὶ τὰ Βὺ." --- βὅ6ῃι.. καὶ τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ φαῦλα (ἃ Ὁ) 
- οἷ δὰ Ο, ΧΙΝ, ὅ [|| 47 ἀς πος ἐν νἱάο Βἢ. 18, 808 [| 48 τοιαῖδε τι- 

μαέ Β Βᾶ. --- τοιᾷδε τιμᾷ Ηὐ. (Βᾳ.2; οὐπὶ 5ςῃ.74) --- τοιάδε τιμαὶ Ὁ, --- 
τοιαίδε τιμαὶ Τ)ὴ τεοο. ΑΙ. Βο:Ἐ (οαπι 56}.33) [0 μαρνάσϑω δέ τις ΒΏΌ. Βο; 

- μαρνάσϑω τις [α΄ βΊ δ᾽ δ΄ δ΄ δ΄εζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ (πὰ δ΄ δ΄ δ΄ ε΄ τίς) οὰὐπὶ ὅ'οἢ.. Υ οἱ. 
|| ̓ ἕρδων Β --- ἕρδων Τα’ δ΄ δ΄ δ δ εζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ 5ι.» -- ἔργων Ὁ, --- ἔρδων 

Βο; Μι. Βὸ." [ἈΧ48. -οἰσι Β -- οισιν [Ὁ α΄ δ΄Ἴδ' δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο,Ἐ {| 50 οὐτι 
δ΄ --- οὗτοι Ὁ ΑΙ. Ρϑι. Βὺ." --- οὐ τοι [Βδ΄ δ΄]α δ΄ ἐζ΄ Βο." [05] ροβῖ 

οὐδ᾽ νἱγραϊαπὶ Παρθθηῦ Ηγ.24 ΗἜ, --- ποη ἀϊβῦ. τγ6}}. [{| οχίν, ἀἰβί, σομητηδίθ 
Β Ορ.Ἐ Βά, Ηβ. Κγ. Βᾳ.: ὃν. Ηἰ, --- ποῦ ἀϊβῦ, ὉΓ[α᾽ βΊδ δ' δ᾽ δ΄ ΑΙ. Βο. 8ι. 

81. Οχ." Βρ.2 {152 ἐλπίδων ΒαΊβ δ᾽ δ᾽ δ' δ΄ζ΄ ΑἹ. Βο. --- ἐκπίδων Ὁ --- 
ἐλπίζων ε΄ [] ροβὺ ἔλπ. ἀἰδβί, οοτηπηδί ὅτη. Οχ.Ἐ Βρ.2 δᾶϊ, (οὰπὶ Αὐἱβίαν- 
ΠΟ) --- ποη αἰδύ. τη88. Α], Βο,Ἐ Βα, Η5. Αγ. Βρ.: ὅν. πε. [|| ἔκνιξ᾽ ὄπιν. 

Β Βο. Βι. Ηπι.3 ἀν. (ὕτ. ἀντὲ τοῦ ἔκνιξεν) οὑτῃ 56. Μοῦ. --- ἔκνιζ᾽ ὄπιν. 
ΠαΊβΣ δ δ΄ δ ἐζ΄ (6]. Ὑηο]. ἐλύπουν οἱ ἐπιστροφήν; ἰᾶ. π΄ 861. Τιῖο],) ΑἹ. 
Μτ. --- ἔκνισ᾽ ὄπιν Ορ. 8:.Ἐ --- ἐκτὸς ὅπις. Ηι. --- 56.ἢ. ρατείπι ἔχνιξ(α) ὁπί 

ΒΟΥ Θηἴ65 ΧΡ ΙΟδηῦ,, ΠΟῚ ἰαθϑὶ γοοθ 564 σοἰθὈτανὶ 605“ (Αὐϊβίαυο.); ρδυθτη 

(ἔνιοι, οὐ Ῥιάγταυβ 7) ἔχνιξ(ε) ὄπιν Ἰοσθηΐοβ οπηπὶ ἀἰβι ποιίοηθ Βα] αἴθ, Οατα 
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.»ὖ ,ὔ » ᾿ 

αἰνέω καὶ Πυϑέαν ἐν γυιοδάμαις 75 
» ! -“ 

[69] Φυλακίδῳ πλωγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαι, 
, ὃ -λ , 3 7 

55 χεέρσι δὲεξιον, νου ἄἀντιπῶλον. 
ς ’ ; ΜΝ 

λάμβανε κοι στέφανον, φέρε δ᾽ εὐμαλλον μίτραν, 
͵7 ἰν 

καὶ πτερόεντα νέον σύμπεμνψνον ὕμνον. 8ο 

5 : .“. ᾽ : ᾽ ᾿ 

ΠΟΒΕ8 Τη58. οἱ οασὰ ΤΊΟΙηἶο εἰ ΒίΘρῃδπο, βοῃθπηδίθ ΡΙπἄδτιοο Θχρ]Ἰσδηΐ τὸ 
ον, ν " 4 ἽὮ (0 μέλλον οπίσω ἔσεσθαι ἔχνισαν καὶ ἔλυπησαν. Οποβ 5οοαίαβ 51Π|. 6 η888 

οδῦ 9 ΠΟῺ ἸΠΥΟΪ ΓΒ. δὲ ΟαΘ 018 ΤΘΠΘΌΤΙΒ αἰ πα  Ππ8 ἸΘΌΟΥ ΥἹΤΟΓατη, ΠΟῚ 6βέ, 4αδτα- 

Υἱβ ΠΠΔΧΊΤΩΙ Βατηρία8. ζαΐαγαθ υἱοΐουῖαθθ οαγαπι τηο] οβῦϊα Δ δ οἰββοηΐ (βου 556 Ὁ). " 

Οὐδ᾽ οὔπὶ ροπάοτο ἰτοταὶ ποσαϊνατη ἀροοβίη; ἔχνισ᾽ 8. ὄκνιξ᾽ εϑβὲ δουϊβίαβ 
Β6ηβιι ΡΒ] ΠΤ Υ ἴδοι, 

58 γηοδ. Ὁ -- γῦοδ, Π, || 584 κίδα Βα δ' δ ὃ δ΄εζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βά, (ου 
ΒΡτα ἴῃ αἰδ' δ) --- κίδαν Ὁ --- κίδα 8πι Οχ. --α Ὑτῖοὶ, σεηϊήνατη Ἔχρ σαὶ 

Ἁ]Παῖο Εατὶρ. ῬΏοεη, 984; γεῖ, ρᾶγ. π. 6. {| πλαγαῖς Ηϊ. --- πλαγᾶν τεὶ!. 
οαπ ϑοῃ, ᾿ἰὀὈΟ- πονῆσαι Βο. --- πορῆσαι τη88. ΑἹ. ΟΡ." (οὰτα 508.) [{ οχέγ. 
ποη ἀΐξβε. Β ΑἹ. ἢο, 8:.39 Ῥϑε. Βὺ. --- ρίοπε αἱ δ ὃ δ΄ Οχ. --- οοἷο ΗΤΥ. 
-- οοτηπιαῖς εἰζ΄ ΟΡ. 51:.18 δι ΒΒ. Ηπ, -- Τῆς]. (α΄ δ΄ δ'δ' δ νοῖθα ἐν 
γυιοδάμαις Φ. πλαγᾶν Υἱγρι!β πττίπαια ἱπίθγοϊβα βῖο σοηβίγαχὶτ: ἐν ταῖς γυιο- 

δάμαις τῶν πληγῶν τοῦ φυλακίδου, Ρεγροζαμα, [| 55 δεξιὸν οὔτῃ δηΐθοο. οοπϊ. 
Βα ὃ δ΄ δ΄ δ εἰζ' Βο.Ἐ Ηε. (οὰπὰ 86}.) --- οὕτα 844. Ηπι, Βῦ." --- ποη ἀϊδὲ, ΑἹ. 
Βρ.32 (Βᾳ.2 σοπϊϊοὶς δεξιόν τε νόῳ ἄντ). ϑ6ηβιι8 δϑῦ οτηδηΐθα8 ΠΔΡΊ]ΘΤΩ, 

τηθηΐθ δια ᾿παἀοοιοῦοπι“ οὐ ἐν γυιοδάμαις ΒΘούβαση {νἀ 6 56}.} οἷο ρΡαρηδ- 

τογοβο,, ἐοΐατη γοτο {Ππ4 ἐν γυιοδ. ᾧ, πλ. δρ. εὐθυπορῆσαι ,, απο ΡΗγ]Δοίάδπὶ 

αλΐθτα ραηογαι αϑύσαπι ργαθθαμαο ἀοοιῖτ,. Ητη. ταϊσαπὶ ἴῃ τπθᾶάππη πδᾶθο α15- 

σογρβιξ, αὐ οἵ χερσὶ 86 ΘοἰἸ]οσαίατῃ οἰδπάϊοαγοῖ, δὲ δεξιὸν νύῳ ἀντίπαλον {τὶ- 

εἰαϊββίπιθ οοπβοοίαγθίιγ, οχηπὶ ορροβίτοπὶβ δοαχμηΐηθ βαδ]αίο. [] νόῳ] νόων Ὁ 
|[ ἀντέπαλλον δ΄ δ΄ [1 57 νέον Β Ηο." --- νόον Ὦ --- νόφ(ω) α'θ' δ δ' δ δ εζ 
ΑΙ. ἤο.το (οὰπι 9]. ΤῊῖο, ἤγουν κατὰ νοῦ καὶ συνέσεως); ροπάρῃς ΤΠοΙϊπίδηὶ 

6χ Υἱτῖο οοὐϊοῖβ Π' αὐ βᾶθρε --- Ρ. ἢ. 6. [σύμπεψον Β 

ΒΌΡΒΟτ. ὕμνου τέλος φυλακίδου αἰγινήτου: αἰ δ΄ --- τέλος τῶν πινδάρου 

νεμεονίχων: εἰ --- τέλος. | πινδάρου νεμεονῖχαι τ ζ΄ --- πυ]]α ἴῃ [ΒΡ δ΄ ὃ δἼγ' -- 
ἄθ βαῦβογ. ε'ζ΄ νἱὰθ ποία δὰ [πβοῦ. Ν. Υ. ϑϑαυΐταυ ἰπ εἰζ΄ Ππβουρῦο πιν- 

δάρου ἰσϑιμιονῖκαι. 



ΙΣΘΜΙΟΝΙΊΚΑΙ Ε΄. [ς΄] 

ΦΥΛΑΚΙΔΑΙ ΑΤΕῚΝῊ ΤΉΙ 

ΒῚ οὐκν:8᾽ .,- 

’ , ΑΝ ὡς τω δὸς 

’ ’ οι, αὐφυ θεν να 

’ , 

ἼΔΩ ΕΞ Ξ' 
" , ’ π᾿ Ὅν σε, 

( Ι Ι , , 

’ , -- ς, --- «- .- ὶ, 

, , 
ας ἜΣ τὰ 

ἤ , 
ἡ τον --Ὁ ς΄ ἣὧἷο 

δ ᾿ , 
“- ι, -ο τ -- οὦᾧ 

’ ’ ω -- -- -- 

᾿ , 
ἑ ΕΣ πο δ 9 

[ΠΑΓΚΡΑΤΙΘΩΙ] 

ΘΊΌΓΟΡΈὮ ἃ 6. 

( Ϊ ( ( ἰ 

Ις 

πω κι κ 5: 

πο ἀπο δ  σ,, πα ἰδ 

’ὔ 
“ςς- τον “«οιὐὐσν ς 

Ι ὦ αῆς Υ, 
ΥΩ τ ΣΝ... ΑΛ πριν στρ 

, 
“Ο, πὰ δ “Ὁ 

’ κ᾿ 
δ, ] πὸ ἂν ῬᾺ ςτὸ το νος 

,ὔ ’ ͵ 
ΟΝ οὐδ ς ρα σπν- 4..." Ὁ». πστς 

ΤΏ 801. ὑσίατη οαΥταΐ πα πα [80}, Υ ΥἹ. ΥἹΙ πινδάρου ἐσϑμιονῖκαι: εἰζ΄ 
(οἵ 86 ἴπβοσ. Ν. Ὑ) 

[η80Γ, Ι5(ἢ. Υ οι. ΒΌ γ΄ δ΄ (ἰπ Ὁ πος οατπιθη δηΐθοθάθημ δαμδογαβοῖϊ; 
οὗ, δὰ Τηβου, [531}. ΠῚ, ΨῚ οὐ αογπι. ὅθ ἢ, Ρ. ΧῚ) --- φυλακέδᾳ πυϑέᾳ εὐϑυμένει 
μάτρωϊ, ἰσϑμια: αἷδ' --- ἰἅ. (βίπα ἔσϑμια) ΣΊΣ' ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- φυλακίδᾳ 

(ἐν παισὶ) ΗΥ. --- φυλ. αἷγ. παγκρ. Βὺ. 1 
͵ ͵ - 

ἔσϑμια α΄: ε' πα εἶδος πρῶτον. 
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5» -“»" ΄ [πὴ 

Θαλλοντος ἀνδρῶν ὡς ὅτε συμποσίου Στρ. α΄. 

δεύτερον χρωτῆραι Μοισαίων μελέων 

κίρναμεν Λάμπωνος εὐαεϑλου γενεᾶς ὕπερ, ἐν Νεμέᾳ μὲν 

πρῶτον, ὦ Ζεῦ, ς 
- " ᾿ ᾿ 

τιν ἄωτον δεξάμενοι στεφάνων, 
“ -“" 5 “" 7 

5 νῦν αὔτε ᾿Ισϑμοῦ δεσπότᾳ 

ζ' (εἴ, βαρτδ) --- ΝΕΛΟΣ. ε΄ ΑἹ. -- ΕἸΔΟΣ. Ε΄. Βο. Ορ. (Βγ.) Ηπι, Βδ.Ἐ 
-- ΕἸΔΟΣ ς΄. Βι.Ἐ Βρ.32 (οὰπὶ 5.ῃ. Μεέγ, ἰπ Β Ηο, τοῦ ἕχτου εἴδους εἴο,; 
ἀοβαηῦ Μείγ, 'π Ὠ). Οἷ, δᾶ 181. ΠΙ, 19. 

Μεγ. Βῦ.: δέγ, ὃ δὲ 4 ἴῃ ὑπππὶ ΥΘΥΒαμῚ ΟΟΠΙαχοαῦ δίαπο ΕΡ. 4 
Ιοοο ἱπάϊοδίο ἴῃ ἅποβ βϑρδύδγθσαί. Αποὶριῖθβ ΠῸῚ ταί ἴῃ μδο οὔδ, ηθ66 

(αὐ ῬΙΘγατηα 16) ἴῃ ῬΥΪΠΊΟ βυβίομπηδίθ (οἵ, δα 1. Π|, 19), 564 56156] (αὐ νἱἀοίπτ) 

ὈΓΟΥΪΒ ἴῃ ΠΟΙ, ῬΙΌΡΥ. Υ8. θ8 δ 56126] ἰΙοῆρᾷ υ8. 72, ϑαβία!! ΘηΪπὶ 5 ηρῚ 188 

ὈΥΘΥ͂ΘΒ. γ8. 29 οἱ 86. --- δέγ, 7 Δ 518 ὈΥΙΠΊἃ ΒΟΙΊΡΘΥ͂, ΔΥ518 ἑσυθα ααδίθυ βοϊαία 

εδὲ (ΌὉ15, 'ἴπ Ῥυπιο βυβίθπηδίθ ἰδηΐαπι, οοτγθρία, Ὁ] ϑη, οὐ Ητῃ,3 βοϊαΐδιη τϑ- 

Ῥοππηῦ). ΟΠ ηβίομὶ βαηΐ τὶν ἄωτον γ8. 4 οἱ γὰρ ἤλϑον γβ8. ὅ1; οἵ, δὰ Ο. 
ἯΙ, ΘΟ, Ὑ80 

2 χρατῆρα ΒΗα΄ [β΄] δ δ΄ δ εἶζ΄ ΑΙ. Βο.» ΑἩ. 5». Βρ.3 (οὰπι 56ἢ, οί, 
[οὐ δὰ ἢ. 1. οἱ δὰ [Ὡβου. Ἰβ.8, ΕΥ̓ ρ,, ὅ89, 15] εὐ οπτὰ ὅ9ῃ, ΤΥῖο].) -- χρητῆρα 
Ητω. Βῦ,Ἐ Ηΐ. Οἵ δὰ Ρ, 1'χ, 98 [|| μοισέων ογμηη68 β8ουρε ΑἹ. Βο.Ἐ Οχ. 
(οαπι β.ἢ. Το]. --- 56ἢ. γεῖ. μουσιχῶν --- Μοισάων ὅ1;. --- μοισείων Βᾶ, 

Ρν. (Εγ.}) --- Μοισαῖον (Ηγ.3 (0]]. Ν, ΥΠ|, 47; 1. ὙΠ], 62) --- μοισαίων 
Ηγ.3Ὲ -- Μοισαίων Βὺ.Ἐ [1 8. κέρναμεν 5οτῖρι! ΑΙ. Βο.» Β." --- κιρνάμεν 
Ηγ.338486 ϑομῇ, (ν0 ἔγρ. ᾿, οαμῃ ὅ86., γεῖ. οἱ ἤθο, -- χιρνάμεναι (5... γ᾽ εί. 

Δ 1. ΓΝ, 1πβοσ, δὲ Ὁ κερνάναι; ἀς Β ἢ, 5.) [{ροβὲ κίρν, ἀϊβί, τϑος, ---- βοὴ 

ἰδέ, Β0 ΑἹ, Βο.Ἐ εὐδεϑλου ,βοτῖρεὶ - εὐάϑλου ΟπλμΕ5 Ι 4 τὶν ἄωτον 
αἰ δ΄ δ΄ (ουπα ποία ΤΥ]. ἐξέτεινε τὸ τίν, ἴῃ α΄) --- τὶν ἄωτον ΒΌ δ΄ δ΄ Βο,Ἐ ΑἩ. 

5. (οατα 50. ει. σοὶ) --- τίν᾽ ἄωτον ε΄ -- τίν ἄωτον ζ΄ ΑἹ, --- τεῖν, ἄω- 
τον (ϑ8πι, βοϊαία ἃγβὶ) --- τίν γ᾽ ἄωτον Ῥπ. Ηπι, Βὺ.Ἐ Βρ. Ηι. (Ητ. τίν γ᾽Ὁ 
|| δεξάμενο στ. δ΄δ' --- δεξαμένου (55. Λάμπωνος) Ηβ8. [{ νῦν αὖτ᾽ (αὖ τῇ 

ἐν ἰσϑμοῦ ὃ. ΒΗ. αἸβ΄5 »εδ' δ΄ δ΄ εζ΄ ΑΙ. Βο: Βτ: Μτ, Ῥϑε; (θὰπι ὅομ, Τυϊοὶ,; 
ἴῃ δ΄ αὐτὶσ ἐν ἰσϑμοῦ; ἴῃ δ΄ εἰ ἐνισϑιμοῦ) --- κε]. Τιῖοὶ, ἴῃ α'δ΄ εὕρηται καὶ χω- 

ρὶς τοῦ δ᾽ --- νὺν αὖτ᾽ ἐν ἰσϑμῶὼ(ᾧ), δ. (56. Υ ει.) Ορ. 8... (5... ᾿Ισϑμῷ 

απδ8 ΟΕΡοΥΠΙ οτηθηᾶδίο ἴδηι ἴῃ ἰθμημηα ϑοΠο]Ἰαβίαδθ ἴῃ Οχ: ἘΠ ἱπνυθοίδ θβ[) 

-- γὺν αὖτε ᾿Ισϑμώ ὃ, Ηπι.: --- νῦν αὖτις ᾿Ἰσϑμοὺ ὃ. Βὺ.Ἐ --- νὺν αὖτε 

Ισϑμοῦ δ. Ηπι.2 Αν΄. (οὰπὰ 86}. γέ. αὐ νἱάθίατ) --- νῦν αὖ τίν, ᾿Ισϑμοῦ ὃ. 
Βᾳ.32 Βα, -- νῦν αὖτε δ᾽ ᾿Ισϑμοὺ ὃ. (Βδ.1) Ηι. Αὑὐ Οδρογίπαπι δαὶ Ηρτ- 

τηδηπατη βοάπογο, || δεσπόταᾶ Β -- δεσπότα δ΄ ζ΄ πο. ΒΓ. --- δεσπότα, Βρ.5 
-  δεσπότα Ορ. --- δεσπότᾳ αἱ δ' ὃ δ΄ ΑἹ, Μτ,Ἐ Βῦ," (οαπι Β6ῃ, Υ οἵ. οὐ Β6ο. 

-- ϑεσπόταᾳ 8ὅπ|." --- δέσποτα Ὁ 
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“Α ͵ ε , 

Νηρείδεσσί τε πεντήκοντα παίδων ὁπλοτάτου 
»-»"ΣὌ΄75 Ε ᾿Ὶ Ἑ 

Φυλακίδα νικῶντος. εἴη δὲ τρίτον το 
-“ὦὌ΄- Ἁ 3 Λ “ἷ ᾿ 

σωτῆρι πορσαϊνοντὰς Ολυμπίῳ Αἰγιναν κωτὰ 
᾿. 3 κ»“"ν 

σπένδειν μελιφϑόγγοις ἀοιδαῖς. 

5 Ι - Ι [ Α Ἂ ! το εἰ γάρ τις ἀνθρώπων δωπάνᾳ τε χιαρεὶς Αντ. α. 
ἰ Ι Ι 

καὶ πόνῳ πράσσει ϑεοδμήτους ἄρετας, 15 
,ὔ ’ 5 ’ ΟῚ “ 

σύν τέ κοι δαίμων φυτεύει δόξαν ἐπήρατον" ἐσχατιαῖς 
» ᾿Ὶ μὴ 

ἤδη πρὸς ὄλβου 
5 "ὕ] ! 53. ἢ 

βώλλετ᾽ ἄγκυραν ϑεότιμος ἔων. 
5 “ Μ 

τοίαισιν ὀργαῖς εὐχιετῶι 20 
9 5.} “ ,ὔ ) 

15 ἀντιάσαις ἀΐδαν γὴρώς τε δέξασθαι πολιὸν 
ς “ν ἧς ἫΝ ε 

ὃ Κλεονίχου παῖς" ἐγὼ δ᾽ ὑψιϑρονον 
δ ἥ ,ὔ “ "»Ὁ 

Κλωθὼ κασιγνήτως τε προσεννέπω ἐσπεσσαι Χλυταῖς 25 
ἀνδρὸς φίλου Μοίρως ἐφετμαῖς. 

“ 5 9 5 7] 5 Ι 

ὑμμε τ΄, ὦ χρυσαρμῶωτοι Αἰωκίδαι, Ἐποιαν. 

θ νηρηΐδ.Β Βο. Βτ. Οχ, Ρνυ. -- νηρεῖδ, [Ὁ] τϑες. ΑἹ. Ορ. δ. Ηγ." 
[ -εσί τε ΑἸ. [|- ἢ -κίδᾳ Μτ. τα] [{ τρίτατον ὅπι. Ἠπι.3 Οἵ, Μοίγ. ἢ 8 

πορσαίν. ΒΌ. Βο: Ἐ --- προσαίν. αἼδ' }]δ' δ΄ δ΄ ε΄ζ' ΑἹ. (6. α΄ πρὸ εὐφροσύνας 
κατασχευάζονταφ) [[Ο-οντα δ΄ δ΄ [] κατα | σπένδειν ΒαΊδ΄ δ΄ δ΄ δ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 

Κγ. (οαπι ὅς. Με.) --- κατα | σπεύδειν Ὁ (({, κατὰ) (θίαπι 50ῃ. Ὁ 56 πὶ 

σπεύδειν μεθ ο0) --α κατα | σπένδοιεν ε΄ ζ΄ τηδ]6 --- κα]. δ΄ εὐφραίνειν ὡς ἐν ϑυ- 
σίαις --- κάτα | σπένδειν Βῦ. (οὔϊδιι πος ἂρ ϑὅοῃ. ψε0.) Οἵ, Ο.1, ὅ7. 

ῬᾺ ΡΨ, 211; Ο. ΧΙ, 14. Ῥα]οΥα8. οαπίαποίαμη κατασπένδειν, ἂρ Ὁ. Χ, 99 

καταβρέχειν, αποᾶ γϑοῖα Ιαυᾶαὶ Κγ. [{ 11 -δμάτους οπιπθ8. βουῖρο οὐ ᾿παργθδϑὶ 

(Β ὁμᾶτους); οὗ, δὰ Ο. ΠῚ, 7; Ρ. ΙΧ, 98 [|| 12 φιτεύει δ'δ' [|| ἐσχατιαῖς 
Β Μτι. Ην. (οατὰ ὅ0ῃ.: ααἱ Αστὴν δὰ γρθαπι ΘΧρυῖμη!) --- ἐσχατιᾶς Βο.Ἐ 

--- ἐσχατιὰς Πα! β' δ' δ΄ δ΄ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βῦ,Ἐ (ἔν. σαπὰ 560}.3 564 δα. οδὺ σϑῃθυδ α8 
Θχρύθββα ρδΙΆΡΗγΑβ158) [| ὄλβον δ'Ῥοδ'΄ []| 15 -σας Ὁ --- σαις ΒΌ, τορος, ΑἹ. 

| 16 ὑψέϑρονον αὖ ὅπ. Ητι.2 ΟΥ, Μοίν. {] 1 προσεννέπω, σπέσϑαι 

χλυταῖς ΒΌ -- ἰἅ. (5864 κλυταῖσιν) αἼβ΄]1δ' δ΄ δ' δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βα,» --- ποτι! 
ενέπω, σπέσϑαι κλυταῖς 851, --- προσεννέπω ἕσπεσθαι κλυταῖς Ῥπ. Ηγ.Ἐ 

(Ρνν. οἰΐατα ποτεννέπω) --- ἰ. (564 ἕψεσθαι) Βρ.1; οἷ, δά 1, ΙΥ, 82 --- Ρδγ. 
βΘἢ, ἰπῇ, δοῦ, παροὺ [| 18 ἐφετμᾶς δ΄ δ΄ δ΄ δ΄ ζ΄ (Θρμαϊπιαῖθ, αὐ ἰπ Εο. γ8. 12) 
|| δπίθ ἐφ. ἀϊβύ. τθος, (η6 αυΐβ ἰᾷ ουτὰ Μοίρας οοπίπηραῦ) [Ά,19 ὑμμε Β 
(απηθίριιο βρί τα) --- ὑμέ Ὁ. --- ὕμμέ Οχ, --- ὕμμε δ΄ δ΄ ο: Ἐ 5πι. --- ὕμμε 
α'δ' δ΄ εζ' ΑἹ. Με. 8ι. Βά, Ηγ."» 
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, ἤ 

20 τέϑμιον μοι φαμὶ σαφέστατον εἶναι 
’ 5 »-»"Ἢ ε τάνδ᾽ ἐπιστείχοντα νῶσον ῥαινέμεν εὐλογίαις. 30 

, δ᾽ 35, “» ᾿ ,ὔ ᾽. 4 ,ὔ ᾿ » μυρίαι δ᾽ ἔργων καλῶν τέτμηνϑ ἑκατόμπεδοι ἐν σχρερῷ 
κέλευϑοι 

καὶ πέραν Νείλοιο παγᾶν καὶ δι᾽ Ὑπερβορέους" 
οὐδ᾽ ἔστιν οὕτω βάρβαρος οὔτε παλίγγλωσσος πόλις, 35 

25 ἅτις οὐ Πηλξὸς ἀϊει χλέος ἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ 

Θεῶν, 

οὐδ᾽ ἅτις Αἴαντος Τελαμωνιάδα Στρ. β΄. 

καὶ πατρός" τὸν χιαλκοχιάρμαν ἐς πόλεμον 
ὦγε σὺν Τιρυνθίοισι πρόφρονα σύμμαχον ἐς Τρῶϊαν ἥρωσι 

μόχϑον 40 

20 ἔμμεν (Βῦ.3) ὃὅνν.}}325. --α εἶναι ΟΥΩΠΕ5 ΒΟΥΙΡΕΪ οὐ Ὑ6}}. ᾿ταρτθβϑὶ 2] 
δαστεέχιστι Βνυ Βά. (ειπὶ ὅοῃ, οι. αἱ ΜΔοίατ; ΒΡ εβῦ πιϑημβ τθς,) -- 

ἐπιστείχοντα Β56 χὰ]]. -ὸ μυρίων Ὦ, -- μυρίαι Π τοὶ]. (οαπὶ 5680 Ι ἐν 

σχερῶ ΒΗ Βο. (ἐν σχερῷ Μι.») --- ἐνσχερὼ Ρο. --- ἐν Χερῷ ΑἹ. -- ἐν 
χερὼ α'δ' δ᾽ δ΄ εζ' (οὰπι 6]. καθεξῆς) --- 86). οί, κατὰ τὸ ἑξῆς φέρουσαι: 
Ξ0Β, Ὁ ἐφεξῆς Π 2253αᾳ. νβ. 82 οἱ 88 γυἱσ, οτὰ, ἴῃ δ΄ [| 23 πέραν νεέλοιο 
Ὁ ΑΙ. Ορ. Βτιρ ΒΕ 3». πέρανείλοιο Β --- πέρα νείλοιο α΄.δ΄ δ΄ ὃ δ΄ εἶζ Βο. 
Βγ. Μτι. 8:.1 (Ἰἴὰ βὔδπι ϑῃ. γεῖ.). Οἱ, Ο. 1, 6; ΝᾺ 1, 72. ἢ! παγὰν Β Βο.Ὦ 
- παγῶν Ὁ τορος. ΑἸ. {24 ἐστὶν Μτ. [[0 οὔτε] οὐδὲ ὅοῃ. [0 παλίγλωσσος 
Β Βο. [25 πηλέως [Β] Ηο. Βι. Ῥπ. Ηπι.13 --- πηλέος Ὦ τοοο. ΑἹ, Ορ. 

Βτγιτα ὅτ, ΒΟ, Ἐ (οαπὶ οἱ. ΤΥῖοὶ. συνίζησις) [ ἀΐει Ηπι.Ἐ (εχ β.ἢ. Ψ ῖ, κατ- 
ἀχονει; Ἠΐης 1,πη.Ἐς, δὐάϊοτῖτ “; ΤῊ, ταοποὶ ἔπῖββο οἰΐπὶ ἀνίει) --- ἀύδει Βο. 

Ορ. Ἐν. --- Οἀδει ΒΡαΊΒ' δΊδ' δ΄ εζ΄ ΑἹ. Βτια Με. (Τ οὶ. απ αἱ. ἀχούει) 
εὐδαίμονος οἰπὶ δηΐθοο. οοηβοοϊδηΐ αδ΄ δ΄ δ΄ δ΄ (Τ ῖς].) 1.5. Μτ, (οαπὶ ὅ5.ῃ. Ὁ 

ἥρωος εὐδαίμονος καὶ γαμβροῦ τῶν ϑεῶν) --- οὔπῃ 5ηᾳ. Β Ηο.Ἐ δι. -- που 

εἶδε. Ὁ ΑἹ, --- αἰπθίρσαρ (πος δπΐθ πο ροβί εὐδ, 5604. δηΐο ἥρωος) εἶζ΄ || 20 

ἥτις Εο; --- ἅτις ΤΠ), οὐ τοὶ}. [} -νιάδου δ΄ -- γιᾶδου δ' -- γιάδα δὴ (εἰ. 

ου ἴῃ αἰδ'δ) [| 217 ἐς οπιπθβ [[| 28 ἀγε ᾿ΕΝ ἄγε [Β]α’ εἰς, {{τιρυνϑ. ΒΡ 
ο --- τυρινϑ. αἰδ'δ' δ΄ δ΄ ΑἹ. --- τιρινϑ. εἰἶζ΄ [|υ-ἕοισιν δ΄ Αν΄. --α ἐοισι 
ΒΡ α΄ εἰς. [ πρόφονα δ΄ δ΄ (ἰσαίαπι φρ ἴῃ Β) [{ ἐς τροίαν Β0 ΑΙ. Βο.Ἐ ϑι. 
-- ἐς Τροίαν Μτ. (οὰπι 56}. Υ οἱ.) ---- ἐς Τροΐαν, δ. Βῦ.: Ηἰ, --- ἐς τροί- 
αν. α'δ' ὃ δ'δ' --- ἐς Τροίαν, εἶζ' Β4,Ὲ --- ἐς Τρωΐαν, Βῦ.3 ΟΥ̓, δὰ Ο. ΧΗΙ, 

Ι ἥρωσι Β 85. -- ἥρωσιν αἷδ᾽ δ'δ'δ'εζ' ΑΙ]. Βο.Ἐ [| μόχϑων, 8. 
(Ηπ.132) --α μόχϑον ΒΗ δ΄ ΑΙ. Ορ. 8πι, Βὰ, Βῦ.: Ηε, -- μόχϑον, εἰ Βο. 

Βγ, Μυ. Οχ. Ηγ. Βῦ.3:.- μόχϑον. αἰζ δ δ' δ΄ 



ΙΘΤΉΜΙΑ Υ͂. [Υ1]} 4:7 

ΡΕ- , ε ν 5 , 

Λαομεδοντείαν ὑπὲρ ἀμπλακιοῖν 

10 ἐν ναυσὶν ᾿Αλκμήνας τέκος. 
δ- Α ͵ 
εἷλε δὲ Περγαμίαν, πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων 45 
“ νὴ δι ὔ ΒΕ “. "2 

ἐϑνεῶ, καὶ τὸν βουβοταν οὐρεὶ εἰσον 
, ΔΑ “»Ὕ , 5 ΄ 

Φλεγραισιν εὑρὼν ᾿Αλκυονὴ σφετέρας οὐ φείσατο 
͵ “Ν 

χερσὶν βαρυφϑόγγοιο νευρῶς 50 

45 Ἡρακλέης. ἀλλ᾽ Αἰακίδαν καλέων Αντ. β΄. 

ἐς πλόον [τοῦτον] κύρησεν δαινύμενον. 
τὸν μὲν ἐν ῥινῷ λέοντος στάντω κελήσατο νεχταρέαις 

σπονδαῖσιν ἄρξαι 55 

καρτεραίχιμαν ᾿Αμφιτρυωνιάδαν, 

29 λαμ. (8π.) Ῥπ. Ηπ).12 Αν. --- λαομ. γ6}].; οἷ, δὰ Ρὶ ΧΙῚΙ, 12 [|| 
- τειᾶν (Βα.3) 5ποιῖρβι; οὗ δὰ Ὁ, ΧΙΠ, 18 εὐ Μοίν, --- τιᾶν ΙΚγ.Ἐ (οχ 86}. 

Μοῦ.) --- τίαν βουῖρεὶ ΑἹ. Πο." (απ βοῖ, Τύ01.) [0 ὑπὲρ. δ δ΄ [|| ἀμπλ 
ΟἸη68; οἵ, δᾶ 0, ΥἹΙ, 95 || -κιᾶν Κγ.Ἐ (ὁχ ὅ6"ι. Υ 6[,) ---- κίαν γ6}}. (σαπὶ 
ΘΘὮ. ΤῊ) [ 90 ἐν ναυσὶν (δἴπο ἀϊ5) ΒῸ ΑΙ. Ον. Βὺ.Ἐ --ο, ἐν ναυσὶν, ἃ 
--ς ἐν ναυσὶν. δ΄ --- ἐν ναυσὶν, εἰζ' --- ἐν ναυσὶν, δ΄ δ' δ' -ος ἐν ναυσὶν Βο. 

ΒΟ Ἢ] ἀλχμήνας (ἀλμ. δ 5) ΟΠ Π 85. ΟἹ. 5" ΕΝ ἘΧῚ 93 Ι 31 εἷλε ΒΡ. 
Βο; 8πι|." --- εἷλεν αἱὸ δ᾽ δ'δ'εζ΄ ΑΙ. ΒουΝ []| πέφνεν τεος. ΑἹ]. Βο.Ἐ -- πέφνε 
Β --- πέφνε Ὁ [|| 3134. μερόπων τ᾽ ΟἸΠ65 ΒοΙρ οἱ ἱπιρυοϑϑὶ δηΐθ Βὅ.3 
--- μερόπων (βῖπο τ᾽) Βό.3: [0Ο82. τὸν οπι, Ὁ [[οὐρεῖ οἴμποβ βουϊρε ΑἹ, 
Βο:Ἐ (οἴατη ΤΠ), ο. ρ]. Τυῖοὶ, συνίζησις) Βδ. --- οὔρει (Ηγ.) Ηπι.1 Ηλ, Μ]άΘ 

Μεῖγ, [| «είσον (οἴ, δὰ Ο. ΙΧ, 98; ΧΠΙῚ, 34) 5ουΐρβὶ --- ἶσον Β), --- ἴσον 
τθοσ. ΑἹ. ἢο:  {{||33 εὐρὼν δ'δ΄ [| ἀλχυονὴ σφετέρας οὐ 5οΥῖρδβὶ οππὶ (Ηγ.) 
Β5.3 (οοηβθηβα θη, 6.) --- ἀλχυονῇ, σφετέρας δ᾽ οὐ Βα, οἷ το]. (Β τϑος. 
Βο.Ἐ 51. ῬΊθηθ αἶβι, --- οοἷο Μγ. ὅ:, --- Ὁ ἢ ΠΟῚ ἄφο -- Ηγ. οοτὰ- 

ταδί) [ἀλχ. Π,Π) 6 ι. --- ἀλφ, δ'2 -- ἀλκ, Ὑ6]}], ) {|ᾳ84 χερσὶ ΒΡ 
-- χεῤσὶν τεοα. ΑἹ, ον Ϊ 80 ἐς πλόον τοῦτον οὐκὶ δαινύμενον Βουϊρϑβὶ 

ἄσοθ Β0ἢ, ; ΡΟΒ515 δύϊδυη κάρυσσε μοῦνον δαινυμένων --- ἐς πλόον, κήρυσσε δαι- 

μιμένωνι Β -- ἐς πλόον κύρησε δανυμένων. Ὁ --- ἐς πλόον, κυρησε πάντων δαι- 
νυμένων. α΄ β΄ δ΄ δ΄ δ'ζ΄ ΑἹ. Ητα.1 Βῦ,Ἐ (πομηι} οτα. ἀἰδβί.) --- 14. (868 κήρυσε) 

εἰ Βο. ΒΓ. --- ἰἅ. (δ64 κήρυξε) ΟΡ. 1.5. Βηπι Μν,Ἐ (80. ἀπίς ἐς πλόον ἀϊδίίη- 
ΒΌΘΗΒ. 2» ΠΥ] ΙΟΠ τὰ ἱπαϊχὶς γοοθ ργϑθοοηΐβ ) --- 4. (56 χάρυξε εἰ 5βῖη6 ἀἰδ..) 

ΗΣ. --- ἰἅ, (56ἀ κάρυσσε) Ηπι.2 Αν. (.,.Αϑδοίδαπι δὰ Ὄχρθαϊθοποπὶ 86. ὑοοϑ 6 
Ἰπάϊοαραι ἢ) --- ἐς πλόον κήρυξεν ἀστῶν δαινυμένων. Ῥᾳα. (Ηγ.) || 31 στάντα) 

πάντα Ὁ, [[ καλήσ. δ'δ΄ [{Οὕϑ-ἀντο ΑΙ. [{ἠσπουδ. Ὁ || 38 κρατ. Πα’ ΑΙ. 
-- κατ δ΄ -- καρτ. [Β]΄ [τ6}}.} Βο.Ἐ 1} --νίδαν Β -- νιάδαν [Πα ἸΣ΄ δ΄ δ΄ Σ΄ εἰζ' 
ΑΙ]. Βο.ἕ 
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ΕἾ - ᾽ὔ 

ἄνδωκε δ᾽ αὐτῷ φέρτατος 
! , -» -» “ 

40 οἴνοδοκον φιώλαν χρυσῷ πεφρικυῖαν Τελαμών, 
ε , 5 “» -“» “ 
ὃ δ᾽ ἀνατείναις οὐρανῷ χεῖρας ἀμώχρυς 6ο 

" ὃ - ᾿ ᾿ Μ 5... ἔνν “ “- “ 
αὐδωσε τοιοῦτον ρέπος" ἘΠῚ ποτ΄ ἐμᾶν, ὦ Ζεῦ πάτερ, 

»-“» ,ὔ »»ν ΕΝ 

συμῷ ϑέλων ἀρῶν ἄκουσας, 

νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ ϑεσπεσίαις Ἐπ. β΄. 
45. λίσσομαι παῖδω ϑρασὺν ἐξ ̓ Εριβοίας 65 

ἀνδρὶ τῷδε ξεῖνον ἀμὸν μοιρίδιον τελέσαι" 
» Ι « -“ὝἭ 

τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, [ ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν πε- 
ριπλανῶται 

30 ἄνδωχε ΟΠΊΠ68 (βἰπθ δος, δ'δ) [1 4] ὁ δ᾽ ἀϊντείνας Β --- ὅ δ᾽ ἀντεί- 
νας Τ.α δ δ΄ Σ΄ δ ΑΙ. Βο.Ἑ Οχ, (Βο." [δ'ΣἼ ὁ δ᾽ -- ὃ δ᾽ ἀντιτείνας β΄ ζ΄ (ζ΄ 

δ δ᾽) --- ὁ δ᾽ ἀνατείνας ὅτι. Βα, Ῥν. Ηγ." --α ὁ δ᾽ ἀνατείναις Βδ.» ἔτ, ποὴ 

τϑοίθ; οἵ, 14. 83, 48 εὐ δὰ Ρ, 1Υ̓7, 100 [{ οὐρανῷ] οὗ, δὰ Ο, 1, 89 [| 42 
αὐδασε τοιοῦτόν τι ἔπος. Β. Εο. Βά. ΟχΧ. -- αὔδασε τοιοῦτον τ᾽ ἔπος α' β΄ 

δ'δ'δ' δ'εζ΄ ΑἹ, (δ΄ ποῦ τὸν ρῥτὸ τοιοῦτον) οἰπὶ οἱ. τι (Τυῖ01.) 8π|. ---- αὐδ, 
τοιοῦτον ἔπος Ηγ. (Ηπι.1) ΑἸ. 5..28 (Βᾳ.32) οαπὶ 5.ἢ, Ψεῖ. (τοιοῦτον ἐφώνησε 

λόγον) --- αὐδ, τοιοῦτόν γ᾽ ἔπος Ῥν. Ηπι.123 Βὺ. --- αὖδ. τοιοῦτον λόγον 

Κγ. --- τοιοῦτον ἐξαύδασ᾽ ἔπος Ηι. [[| ἐμᾶν Βοτρβὶ --- ἐμὰν πι88., Α]. Βο.Ἐ 
γιάς ἱπίτα. [{0ῳ448 ϑυμὸν Ὁ [| ϑέλων πη58. ΑἸ. Βο.Ἐ ΤῊ. Αν. ΔἘ. Βᾳ.2 
-- ἐϑέλων Βύ. ΟΥ̓ δά Ο. Π| 97. Βὺ.1 δ Ρ. [, 62 ἄς δὸ γὸ ρυοΐδϑδϑιιβ 

εβί, Ηπι.2 οοπίγα απ δᾶ Ν Χ, 84 (157). [|[ἀρᾶν 5ογῖρεὶ οὰπὶ ὅ61ι. Υ' οἵ. 
(τῶν ἐμῶν εὐχῶν), 6011. Ηοχῃ. 1]. ο, 8718: ψ, 199; Οὔ. δ, 767; ΑΩ650}. ϑθρί. 

261 (249) 4]. -- ἀρὰν κοῦ, ΑἹ. ΒΘ Ύ. ς... εὐχὰν (8πι.). Νοπ οριβ. Ρἰπάᾶδ- 

τὰβ Ηοτηθταπι βοασϊίαγ ; οὔὗ, Βα. 6.6. Π, 118, {{| ἀκούσαις Με. τρδὶθ -- 

ἄκουσας ΟΥΩΏ65 ΤῸ], [1 44 νῦν σε νῦν 5ουρ ΑἹ. Ἐο." -το νῦν σε, νῦν Οχ. Ἐ 

|| ϑεσπεσίαν ΒΡαβ δ δ δ εἰζ' ΑἹ. Βο. Βγ. ἱπθρίε --- ϑεσπεσίαις ΟΡ. Μι.Ὲ 
(εαπὶ 80}. Υ οἱ. ϑείαις) --- οἷ, αἰδ΄ ϑείαν ἀράν. ἢ ἐπιτεταμένην. [45 λίσσο- 
μαι παῖδα Β. ΑΙ. Βο. Ηγ.Ἐ -- λίσσομαι, παῖδα τθοο, Ορ.Ἐ [|| οχύγ, Ρ]ΘηΘ 

ἄϊδι, Ηο. {|| |46. ἀνδρὶ τοῖδε ξεῖνον μόν, μ. τ. Β --- ἀνδρὶ τόνδε κεῖνον ἁμὸν 
μι. τ. Ὦ -- ἀνδρὲ τῷ καὶ ξεῖνον ἀμὸν μ. τ. (αη τῷ ἠδὲ 5γπἰΖο8] 3) 56. Υ͂ οἱ. (9) 
-- ἀνδρὶ τῷ δὲ, ξεῖνον ἀμὸν μ. τ. α' β΄ δ΄ δ' δ΄ δ εἶζ' Ηπι. Βῦ,Ἐ (πῃ δ΄ πῷ δε; ἱπ 

δ'εζ' τῷ δὲ; ἴῃ δ΄β΄  ρίεπο ἀϊβί, ροϑὺ ἀμὸν) --- ἀνδρὶ τῷδε, ξεῖνον ἀμόν, 
μ. τ. Ορ.Ἐ Ανν. --- ἀνδρὶ τῷδε, ξείνῳ ἀμῷ, μ. τ. (Ρο. Ηγ.) ἔτ, τοοίθ; οἵ, 8ἰ- 
τῊΪ]68 ΟΙΤΟΥΟΒ γ8, 80, 42, 48. 44 --- ἀνδρὶ τῷδε ξυνόδαμον μ. τ. (Βᾳ.32 (0]]. 
Ο. ΙΧ, 44) ἱπροηΐοβε --- ἀνδρὶ τῷδ᾽, ὃν ξεῖνον ἷκον, μ. τ. Ηε, {41 τὸν μὲν] 

τὼς μὲν Ηι. {{Ππἰ. ἄκρηχτον; οἵ, δὰ Ο. ΙΧ, 91 || τό δέρμα ε΄ζ' ΑἹ. --- τόδε 
δέρμα [ΒΡ α΄ β' δ' δ' Σ΄ Βο. --- τόδε δέρμ᾽, δ (Ρ“.) || με νῦν περιπλ. 8: 
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ϑηρὸς, ὃν πάμπρωτον ἀέϑλων χτεῖνά ποτ᾽ ἐν Νεμέᾳ" 70 
ϑυμὸς δ᾽ ἑπέσϑω. ταῦτ᾽ ἄρα κοι φαμένῳ πέμψψεν ϑεὸς 

50 ἀρχὼν οἰωνῶν μέγαν αἰετόν" ἁδεῖω δ᾽ ἔνδον νιν ἔκνιξεν 

οράρις, 

ὯΝ “ νὴ Ι ϑυν 3 Ι 
εἶπεν τε φωνήσαις ὧτε μᾶντις ἄνηρ Σ Τρ. γ΄. 75 
" 7 “ἃ ΟΡ] ἢ ᾽ν» Ι 
Εσσεταί τοι παϊς ον αἰἴτεις, ὦ Τελαμών, 

" ,ὔ ,ὔ 3 τ ! ,ὔ 
χαί νιν ὄρνιχιος φανέντος κέχλετ᾽ ἐἔπωνυμον εὐρυβίαν 

Αἴαντα, λαῶν 
3 “ ,ὔ 
ἐν πόνοις ἐκπώγλον ᾿Ενυαλίου. 8ο 
ὰ οχ λ ΕΝ, 

55 ὡς ἀρῶ εΕειπὼν αἀυτικῶ 
Ψ » 3 λ Ν ᾿ ! 3 ’ Ὁ... 8 ΝΒ 
ἔφετ᾽. ἐμοὶ δὲ μωκρὸν πάσως ἀνωγήσωσν᾽ ἀρετάς 

Θρτορίθ --- μέμνοι περιπλ. Β. Βο. Βτ. --- μέμνοι. περιπλανᾶται. α΄ β΄ δ΄ δ΄ δ΄ ! 
ΑΙ. (ἢ δ΄ δ΄ -νᾶτε; ἴῃ ΑἹ. οπι. ἀϊδῦ. Ροβὲ μέμνοι; ἴῃ δ΄ 6]. περιλαμβάνει με) 

-- μένει. περιπλανᾶται δ΄ --- μίμνον περιπλ. ε΄ζ΄ --- μίμνειν περιπλ. δ΄ 5 Ορ. 
Βτιῦ (οατα οἱ. δ΄ μένειν) --- μίμνειν πλ. Μι. 

48 δι] ὃς Με. {| ἀέϑλων ΒῸ τορος. ΑἹ]. Βο.Ἐ ὅπ. Βρ.32 -- ἄϑλων 
(ἴῃ πὰ]1οὸ βουϊρίο) Μτυ. ὅὃι, Βὸ." [[[-ᾷΑ4909 -ψὲ Β --- ψε Ὁ -- ψεν τϑος. ΑΙ. 

Βο,.Ἐ [{ 50 αἱ δεῖα ΑΙ. --- αἰδεῖα Ηο. ΒΥ. --- ἀδεῖα βοτρι! Ορ. Μτ.Σ [| νιν 
Βὺ, --α μιν βοηρε ΑἹ, Βο.ἢ [} τε ΒΡ -- ξεν τϑοο. ΑἹ], Βο.Ἐ Β.Ὲ -- 

ζεν Μτ. --- 9]. δ΄ ἔνυξεν {{Ο Ά5] -πὲ Β -- πέ Ὦ -- - πέν τοοα. ΑΙ. Βο.Ἐ |} 
φωνήσαις 501 ]ρ0] ΤΥ ΤῊ φωνάσαις Ηγ. ΟΥ̓, δὰ Ρ. ΙΧ, 98. [52 
ἔσαιταί 1). []| νϑιρᾶ ὃν αἰτεῖς οι. Ὁ. [0 ὦ οπι. Βο. Βν. [{|||Ά 58 νιν ΟΠΙΠ68 

 κέκλευ (κέκλε᾽) 1.5..(Ὁ) Ῥρ.(Ὁ) νυ. Ηγ. --- κέκλετ᾽ οὔληθβ 16}1. (οατα 56}. 
ει.) [{| ἐπώνυμον, (αὐ εὐρ. Αἴ, ἀρροβίιοη18. 510) Ορ.Ἐ Εν. --- ἐπώνυμον (ϑ8Π6 
αἰ51.) βουριὶ ΑἹ, ο. 50. οαπὶ 5000]. Ὑοὺ, αὶ δὰ εὐρυβίαν οπιμῖπο ποπ 

ἰορῖε, δὰῦ εὐρυβέαν λαῶν νἱάρίαγ ἰππχίθ8θ6. Ιϑυϊηραϊαῦ δηΐθ λαῶν ἷἰπ ΒΟΓ. 
οὐ ἱπαργ, [|Ὸ845ᾳ. ᾿Ενυαλίου Θεὸς" ὡς ἀρ’ εἰπὼν Ηι. Νοη ορα8. ϑομο]1ᾶ- 
θέα, Ὠἰβὶ ἔογία ὁ Θεὸς δᾶ κέχλετ᾽ βαῦϑιυδινὶ γοϊαϊε, Εὐρυβέας Αἴαντα, Βαραϊ!. 
51. οοῃβάθηϊίαβ. βουθθγθια, 581 Εὐδρ. δβϑϑὺ ορῃποιηθηίαπι [ονΐβ, αὐ Εὐὐρύοπα. 
ΘΟΥΡΕ οὐ ἱπιρυ, εὐρυβίαν αἵ, [| 55 ὡς ἄρα Βα' οε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ὡς ἄρα Βῦ.Ἐ 
-- ὡς ταῦτα (ὅ..) [|[0 50 μακρὰν ο, --- μακρὸν το], (εὐ Βο0:) {| πάσας 

ἁγήσασϑ᾽ ἀρετᾶς. ΒΡ, β'δ δὲ τ΄ ΑΙ. --α ἴ4, (Ξε ἀγ.) Ὁ --- 14. (568 ᾽ἀγι) 
ε΄ --- ἰἅ. (864 ἀρετάς.) α΄8 --- πάσας ἀγήσασϑαι ἀρετάς. (ἴπ Π0110 βοτῖρίο) 
Βο.Ἐ --- ρἱ. Τυῖο], ἤγ. διηγήσασϑαι, ὁδηγὸν γενέσϑαι --- ὅ6. οί, διηγήσα- 

σϑαι πάσας ... ἀρετὰς --- π. διαγ. ἀρ. Ρυν.1 --- π. τοι ἅγ. ἀρ. Ῥπ.3 ΜΙ,2 
τ τὸ ἜΡΙΣ ἀρ. Ῥπ.5 --- π. ἀναγ. ἀρ. ΜΙ.2 Ηπι. Βῦ.Ἐ (ς0}1. Ν. Χ, 19 08] 
Κ0Ἀ. ἰάοτα διηγήσασϑαι ἴπ ῬΑΙΔΡΉγαδὶ ὨθΡ 6) 



430 ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑῚΙ Ε΄. [ς΄ 

τὰ 9. - 
Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, ὦ Μοῖσα, ταμίας 

. ἐΕΑ ; " 
Πυϑεᾷ τε κώμων Εὐθυμένει τε, τὸν ᾿Αργείων τρόπον. 85 
εἰρήσεταί πα δ᾽ ἐν βραχιίστοις. 

" " , β. ,7 3 ᾿ 
6ο ὥραντο γὰρ νικῶς ὥπο παγκρατίου Αντ. γ. 

-» “" Α “Ο' 5 Ι ,ὕ 

τρεῖς ἀπ᾿ ᾿Ισϑμοῦ, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εὐφύλλου Νεμέας, 
5 “Ν,, Ζ Α » 5» ᾿ 

ἀγλαοὶ παῖδές τε καὶ μώτρως" ἀνὰ δ᾽ ἀγαγον ἐς φάος 
“μ « 

οἵαν μοῖραν ὕμνων, 90 
᾿Ὶ »Ο ’ » 

τὰν Ψαλυχιδᾶν δὲ πάτραν Χαρίτων 
Ἵ 7 , 

ἀρδοντι καλλίσταᾷ δρόσῳ, 
᾿ ἤ 3 7 ὅς τόν τε Θεμιστίου ὀρϑώσαντες οἶκον τάνδε πολιν 95 

-»Ὕ “ ’ 

ϑεοφιλῆ ναΐοισ. Λάμπων δὲ μελέταν 
᾿ὔ᾿ 5 Ἷ ε 7 »-»" -“» ΕῚ 

ἔργοις ὅπάζων Ἡσιόδου μάλα τιμᾷ τοῦτ᾽ ἔπος, 

51 -κίδα Ξοῦρῇ ΑἹ. Ηο.Ἐ --- κέδᾳ Μιυ.Σ 11 γάρ τ᾽ 8, Βά. --- γὰρ 
γΕ]], νἱὰς Μοίν, [ἦλθον ὦ μοῖσα Β. Ρκ. Ηπι. Βῦ. (οὰπὶ ὅ6ἢῃ. Υ εἰ.) --- 
ἦλϑον μοῖσα αἱβ' δ᾽ δ΄ δ΄ δ εζ΄ ΑΙ. Εο.Ἐ Οχ, Ηγ. --- ἥλυϑον Μοῖσα ὅτωι. Βά, 
ΜΙ (Ηγ.) --- ἦλϑον ὡς Μοισᾶν τ, {058 πυϑέα ΒΌβ' δ΄ δ δ δεἰζ' ΑΙ. Βο.Σ 
(οαπι αἵ. Τυῖο]. συνίζησις) --- πυϑέᾳ α΄ Μι.Ἐ [{ τε τὸν, ἀργείων τρόπον Β -- 
τε τὸν ἀργείων τρόπον Ὦ --- τε τὸν ἀργείων τρόπον. δ΄ ΑἹ. --- τε. τὸν ἀργείων 
τρόπον. αἰζ' (πῃ ζ τὲ) --- τε, τὸν ἀργείων τρόπον, δ΄ -- τε, τὸν ἀργείων 

τρόπον. δ΄ δ΄ (ουπι ϑ0ῃ. Ψ ει.) -- τε, ἀργείων τρόπον. ἢο. --- τὲ, τὸν ἀρ- 
γείων τρόπον, ε΄ (ἃ. ὁ. τῶν) --- τε. τὸν ἀργείων τρόπον Ορ. (Βε. Με. τε,) 
-- τε, τὸν ᾿Αργείων τρόπον ΗἰΙ. (Ὡροδοβὶ5) ---- τε, καὶ (, τὸ δ᾽) ᾿Αργείων τρό- 

πον, ὃ [|ᾳ.Χ598 πᾳ δ᾽ ἐν 5οτῖρβὶ (θὰπα ὅοι.. Υ οἴ.) --- ποὺ κἐν Β Βο:Ἐ (Εν.) (ΟΡ. 
κ᾿ ἐν) --- πα κἐν Ὁ. δ' δ΄ (Ρν. Ηγ.) Βὸ," --- πᾳ κεν β' -- πᾳ κ ἐν α'δ' δ΄ -- 
που (πα) κἂν (ρτο καὶ ἐν) Ην. οοηΐ. --- πως ἐν (Π]1.) -- πάντ᾽ ἐν (Βᾳ.1) ὅν. 

-- πᾶν ἐν Βρ.13 --- ἔπεσιν Ηἰΐ, χιαῖ6 [{ 6] τρεῖς, ἀπ᾿ ᾿Ισϑμοῦ, τὰς δ᾽ Βρᾳ.3 

1! εὐφύγλου Β Ιἰραῖα οὐτοτῖβ οαυβα [|| 02 μάτρωες, ἀν δ᾽ ἀγ. [Β]Π} α΄ δβ' 
δ΄ δ΄ δ ΑΙ. Εο. (φαπὶ οἱ. Το, οὐ 56 }.} ἴῃ ο) --- ἰἅ, (βεὰ ἀν δηγ. εἰἶζ΄ -- 
14, (Θεὰ ἂν δ᾽ ἀγ.) Ορ.»" --- μάτρως, ἀνὰ δ᾽ δ1η. Βᾷ. Ηπ.13 Βῦ.Ἐ --α μάτρωες 

ἀνάγ. (Ηπι.3) --- 50 }.3 (ὁ Β08.1 ἴῃ Π 7) νἱάρίας μότρως Ἰορῖδβ6. {[ςω οἵαν) 

ὅσσων Ηΐ. (οοπίτα ὅ.}.13) [0 63 ψαλυχιαδᾶν [Β]Πα’β δ΄ Ῥε ΣΊΣΊΣ ε'ζ΄ ΑΙ, Εο." 
Οχ. Ρν. Ηπι.; Βᾳ.3 (οὰπὰ 50.323 ἴῃ Βο. [Β]) εὐ οὰπὶ 80}.: ἴῃ Ὦ) -- 
ψαλυχιδᾶν ὅπι, Β4. Ηγ. Βῦ.Ἐ (οαπὶ 56 8.1 ἴῃ Βο, [Β 37) --- ψαλυχαδὰν δ΄ ες .-- 
ψαλυχχαδὰν Ηπ).2 [| 65 τάντε δ΄ --- τὰν δὲ ΑἹ. --- τάνδε τ6}}. [66 ναί- 

οἱσι (ἴῃ Π0}10 5ουῖρίο) Ηπι, Βὺ,Ἐ --- ναίουσι ΒΗ «’Ρ' δ΄ δ' δ δ΄ εζ' ΑἹ. Βο.Ἐς 

δὲ Β -- Ῥξὲ Ὁ. ον (οὰπὶ 850}}.) -- οὔ), δὲ ἴῃ α'βγ᾽ ὃ δ᾽ δ΄ δ΄ εἶζ΄ ΑἹ. 
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ς Ὁ ’ »Σ 

υἱοῖσί τε φράξων παραινεῖ, τοο 

ι " “ ενν “ Ἶ 5.» ͵ 
ξυνον ἄστει κοσμον ἕῳ προσῶώγων Επ.γ. 

70 καὶ ξένων εὐεργεσίαις ἀγωπῶᾶται, 

μέτρα μὲν γνώμᾳ διώκων, μέτρω δὲ καὶ κατέχων" 
γλῶσσα δ᾽ οὐκ ἔξω φρενῶν. [ φαίης κε Μένανδρον ἐν 

ἀαεϑληταῖσιν ἔμμεν τος 

Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδώμαντ᾽ ὠκόναν. 
πίσω σφε Δίρκας ὡγνὸν ὕδωρ, τὸ βαϑύξωνοι κόραι 

75. χρυσοπέπλου Μναμοσύνας ἀνέτειλαν παρ᾽ εὐτειχέσιν 

Κάδμου πύλαις. 110 

δᾶ -τἰ τὸ Β.--Ὑσὲν ἘἘ δ΄ -- σι (σύ) τὲ (τε) τ0}}. [ώωῳ60 ἀστεῖ ΒΡ) 

α’δ΄ δ΄ δ΄ δ΄ ε΄ζ΄ ΑΙ. Εο.Ἐ ΟχΧ. (φαΐ 6], ΤΟ], συνίζησις) --- ἄστει ὅπι. Βά. Ῥπ. 

Ηγ." [{- οχίτ, ρίθηθ ἀϊβί. [Π]α δ΄ δε ζῚ Ορ. Βαᾶ.Ἐ Βρ.3 (οατα 56}. Ὁ) -- 
ΠΟη αἰδί. Β δ΄ πο. Ἐν. ---ἰ σοπητηαῖθ [δ ΑἹ, Με. 5ι.1 Ῥϑὲ, Βὺ.Ἐ --α 6010 
5ι,384. ὅ1η, (4108 βθοαίαβ θα) [[ 10 ξείνων Β]). τορος. ΑἹ. Βο:Ἐ Οχ. -- 
ξένων (ἴπ Ὡ.]10 βουρίο) 5). Οχ. Ῥν. Ηγ." [|| 12. ϑουῖρβὶ φρενῶν. Φαίης 

χε (δῈ) Μένανδρον ἐν ἀΉΘ Ὰ: ΡΙῸ φρενῶν φαίης κε νιν ἀἄνδρασιν ὁϑλ. Οἷ Ν. 

Ψ, 48, οἰβὶ βομο!α μδος δὰ Πιαπηροηοτα τοίθυπηϊ, [νιν οπηηθ8 --- τὸν (Ηγ.) 
Ι ἀνδρ᾽ ἐν ἀϑλ. ΒΡ. ΔΙ]. Βο. Οχ. -- ἄνδρα ἐν ἀϑλ. α΄ β΄ δ΄ δ΄ δΊΣ' γ]ε΄ ζ΄ 

(ς. αἱ. Ὑυῖο]. τὸν ἀλείπτην μένανδρον. εἶναι ἔξοχον) -- ἄνδρ᾽ ἐν ἀεϑλ. 81). 
Βά. Ῥν. Ηγ. --- ἀνδράσιν ἀϑλ. (Ηγ.) Ηπι. Βῦ." -- 14, (β6ἃ ἀεϑλ.) Β6.3 
|| - ταῖσιν] - ταῖς 1), [[0ῳΘχύν, οοπῆα ροόπαης [Β] α’β' δ΄ δΊΣ΄ Σ΄ ΟΡ. Β΄. 
ϑ." --- ραποίαπι εἰζ΄ ΑἹ. --- ποη αἶδι. Ὁ Εο. δι, Ηγ.Ἐ [|| 18 χαλκο- 
δάμαντ᾽ [Β]β΄δ΄ δΊΣΊ Μτ. ὅ8:. Βᾶ. Βύ." -- χαλκοδάμαν τ᾿ Ἠα’δ΄ Ρν. 
τη8]6 ---, χαλκοδαμαντ᾽ ΑἹ. Βο. ---, χαλκοδάμαντ᾽ εἶζ΄ ΟΡ. Βτ. ὅ1πι. Οχ. 
-, χαλκοδάμαν Ηγ. (Η:.) ΟΥ «αἃ Ν. ΙΧ, 16. {14 σφε οπιηο8 βοηρε οἱ 

Ἰηρυ ϑδὶ (θὲ θἷ8 ἴῃ ὅοι, γεῖ, αὐτοὺς; οἰΐαπι ρα]. Το], ποτέσω αὐτοὺς τοπι- 

κῶς, ἀντὲ τοῦ ὑμνήσω) -- γε Εἴντη. Μ. (6718, 22) οὐ Οταπι, Απ. Ῥαγ. 1Π, 18, 

29; ἰπᾶ6 Βρ.2 ΘΟ] ρῖρ βαΐϊδ56 χὰ] ἑ (Ξε) Ἰορθγοηῦ [|[Ομναμ. οἴῆπθβ [[|εὐτύχ. 
ε΄ ΑἹ. Ορ. --- εὐτείχ. το}}. {Π09οὅ - σι βοτρ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἐσιν Ῥα. Ηγ." 

ΒΘ Ό ΒΟΥ, ὕμνου τέλος φυλακχίδου πυϑέα: αἱ δ΄ --- τέλος: δ᾽ -- χὰ ]16 ἴῃ 

[ΒΡΙβΎΊΣ δ δ εἼ 



ΓΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ ς΄. [Ζ΄] 

ΣΤΡΕΦΊΙΑΛΗΙ ΘΗΒ ΑΙ, 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΘΩΙι. 

ΣΤ ΟΡ 8 6. 

ΝῊ 

-.-- ’ ῳ 
ἂν “τὐνΑΩο τὰν ι. τ χὰ 

, τβες ἫΝ 
πε " ἘΠ “ΜΜΜρΠοέοΓέ ρΡυνν σ ο ΘΟΎΜῈ 

’ ΞΞ, 
«ταὐτὰ - οὐ Δὦ χα κι ον, “ο΄, 

φ- , Χχ ’, --- Χ ’ « 
τ  ςξν αὖ ἀξ ν᾿ Ἐπ δ σὺ τὰν τὰ ἢ ΓΙ Τ᾽ ὩΣ διν πὶ μὰ τα δ ν . ΥΎΥΥΡΌΘΕΝ πὐπυνεν 

γε Ι- .- τὰ, “τὸ τ Δ τἱ ὯΔ 

’ 
“αμχ νΝ ὰ  σ ππαρ λὲν δ τ 

’ 
“απ σὸν χῆνα δὼ ὡσο τὰ 

’ -» 
δυδ'΄ Κ᾽ ΞΟ ΟΣ οι σον ῳς 

ς " Ν , ἄν Ὁ « 
-- Ὑ Μ; μ- »᾿ ἜἬ- ΜὩῃ, πσὰ ἉᾺ τῳ - »" "Ἕ »ᾳ«- "Ἕ π τα 

,ὔ ’ 
“ΦΩ͂ οὐὰἶὧἍκἝκόῪλχὴ ἘΠ Χπ - 

’ ’ ῳ 
Μπς τὶ δ, 6 ἘΞ Σ “Ὁ ἈΝ ἀπ - 

Τπβοτ. οι, ἴῃ ΒΗ δ᾽ δ (ἰπ Ὁ οἱ δ' πος Θατπηθη οὐπὶ δηϊθοράθηξα οοῃ- 
Ἰῃ ποίαστη δϑί, οὔποθ ἔδπιθη ἴῃ Π) δρρὶοία; οἵ, δὰ [Ιηβοῦ, [β[ἢ. ΠΠ|. Υ οὐ ϑυτ. 

56}), Ρ. ΧΙ --- στρ. ϑη. παγκρ. αἰ δ δ΄ ΑΙ. κο.Ἐ {{|ίσϑμια β΄: ε΄ ---, δεύ- 

τερον. ζ΄ (οἴ, δὰ Ιηδβογ. Ν. Υ̓ οἱ Ἰβῃ. Υ) -- ΜΈΛΟΣ ς.1Α]. --- ΕἸΔΟΣ, 
ΕΚΤΟΝ. Βο. Ορ. (Ην.) Ηπι. Βὺ." --- ΕἸΔΟΣ Ζ', Βγ." Βρ.3 (οὰπὶ 56}. 
Μοίν. ἰὴ Β ἤο. τοὺ ἑβδόμου εἴδους: ἴῃ  Μοιίιῖοσα ἀθβαηῖ). Οἵ, δᾶ 150}. 

ἘΠ 15. 

Μοίτ. ,, Οοπίμπρὶ ροβϑαηΐ ϑέγ. 8 οὐτὴ 4 ἴὰ -- 2 ἡ. -στ ὐυ--υὁ 

-ἃἱκι-σωω-τω --ὦ -- σ᾽ (θεὰ ἱπίεγρυποίαμη οδὲ. ἰῃ ἀντ. αἱ β΄ γ, εἱ 

ἘΡ. 3 εοὐπὶ 4 δὺ ἰὰ --Ζ2, - υλδυυ- υὧοὦὐ-ὦ-Ἴ- σ δὰ ἴϊὰ 
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“»Ἵ ἔ ϑ' ͵7 Ι Ι 

Τίνι τῶν πάρος, ὦ μώκαιρωα Θήβα, Στρ. α. 
“ 5 “ ᾿ λ 

καλῶν ἐπιχωρίων μάλιστα ϑυμὸν τεὸν 
ὕὔ ΘΟ ε “ “ εὐφρανας; ἢ δὼ “ιαλκοχρότου πάρεδρον 

ῇ ε 5 
Δαμάτερος ἁνίκ᾽ εὐρυχιαίταν 
» ͵ Ὁ »" “ Ψ, δ 

5. ἄἀντειλᾶς Διόνυσον; ἡ χρυσῷ μεσονύκτιον νίφοντω δεξα- 

μένα Ι τὸν φέρτατον “εῶν, ς 

εὐ λιν ἃ 3 “ 5 Α » Ι 
ὅποτ ᾿Αμφιτρύωνος ἐν Φυρέτροις Αντ. ὦ. 

ΕῚ “" ε »"»" 

σταϑεὶς ἄλοχον μετῆλθεν Ἡρακλείοις γοναῖς:; το 
ἡ ἀμφὶ πυκναῖς Τειρεσίαο βουλαῖς ; 
55 5 3. 5 .Ἁ ε Ι 

ἡ ἄμ ἴΙολαον ἵππομῆτιν: 
δ -“ὝὝ 5 -»“ 55 ω “ν᾿ " 

Ιο ἢ Σπαρτῶν ἀκαμαντολογχᾶν; ἡ ὃτε καρτερᾶς Αδρα- 

στον ἐξ ἀλαλᾶς ᾿ ἄμπεμψνας ὀρφανὸν τς 

ἐξ τ τ, οι - υχ πδ ΕΣ Σ [ΕΡα΄ ὈΡΑ αν, ἀριαϊοράα, ᾿ηςτοῖ- 
πἶβ᾽ οἵ, ἱπίθυριιποῦοποπι ἐπ. β,).“ Βῦ. --- Αν. Ερ. 8 οἱ 4, Ερ. θ εἰ 7 οοη- 

ἰαπχὶῦ; δίσ, ὅ ἴῃ ἄποβ βϑραύανὶῦ, ἰοοὸ ἱπαϊοαίο. --- Αποὶριίθ8. 88 τηαϊίαθ οἱ 

θθπ ἢγπηδίαθ (8 ὅτη. δχρο!]θγθ γ ]}}) πθαπ6 ΘΧΟΘΡύΟΠ68 δα ῬΥΪΓΊα ΠῚ 5Υ- 

βύθηδ, Υ6] δα πουηϊηᾶ ρτορηα γοβίγοίδθ 5πηῦ. δοΙαίαθ δύβ68. ΠᾺ]]Δ6; ααδΥΘ 

αἰσχίονα γ8. 22 ΔΌ Πιαΐπ8. ΟΔΥΠΆΪΠΪ8 ἸΠΡΌΏΪΟ Δ] ΙΘΠ ΠῚ οϑύ. 

Ϊ δυῦ ϑηήβα ααὐλ ϑήβη Β --- ϑήβα τοὶ]. [03 ἤρα Β ΑΙ. Βο: -- ἦ ῥὰ 
Π.α᾽ β΄ δ΄ δ΄ δ΄ δ'εἶζ'΄ (οαπι οἱ. Τιῖοὶ, ἄρα) --- ἤ ῥὰ Ορ." [[Ά5. δπίβ ἤ ρυποῖο 
αἸδύ. τη85. Ορ. Βγ, --- οοιητηαία δ' ὃ ΑἹ, ο. Βὺ." --- οοῖο Μύ. 5.. τ βίρῃο 
ἱπίοιγοσδίοη8. ὅτ. Ἐ (τοοίθ) [} πὰ γοῖθα ᾿Αμφιτρ. ἀβα6 δᾶ ἢ ὅτ᾽ ἴπ0]. 
ΟΥΪβ8α ἴῃ ἐν ΑΜ ΦΙοὐ ΑΒΜ 6 ΜῈ Τα δ'δ΄ [|| ϑερέτροις Β --- ϑυρ. Ὁ. 
γ666, ΑΙ. ὡς ἢ ετὲν ϑυρ. ἀμφ. 0), [1 -κλείοισι ὅτι, 501185 [9238 ἡ᾽, 1ὰ 

οδὲ ἦέ, Βοιῖρβὶ, οὐηἶβθο ὅτ᾽ (οἴ, δα 0. ΧΊΗ, 84) --- ἢ ὅτ᾽ (ἢ ὅ τ᾽ ἴῃ αἢ 

τη88. ΑΙ. Βο: Ἐ Οχ.Ρ (θα 56, Ψ6..) -- ἡ (οι. ὅτ᾽) Βᾶ. -- ἡ ποτ᾽ ὅπ. 
8018 --- ἡτ᾿ ([. 6. ἤτοι) Βρ.2 Βα. --- ἡ ῥ᾽ Ηἰ. (Βα.) {ἀμφὶ τειρεσίαο 
πυκιναῖς β. [Β]Π.α΄β΄δ΄δ'δ'ζ'΄ ((π αἰδ΄ - 0) ΑΙ. Βο." Οχ. --- ἰ4. (56 πυ- 
κναῖς) ε΄ --- ἀμφὶ τειρεσία. πο; --- ἀμφὶ Τειρεσίαο β, ϑηι. --- ἀμφὶ Τειρε- 

σία πυχιναῖσι β. Βᾶ, --- ἀμφὶ πυκιναῖς Τειρεσίαο β. Ῥν. --- ἰ4ἅ. (568 πυ- 

κναῖς) (Ρ“.) Πγ." {{|9. ἡ βουῖρβὶ, οπηῖββο ὅτ᾽ --- ἢ ὅτ᾽ (ἢ ὃ τ᾽ ἴῃ α΄) πη885. 
ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ." -- ἢ (ομῃ. ὅτ᾽) ὅπι. Βα. --- ἡτ᾿ ((. 6. τοι) Βσ.3 Βα. -- ἤ 
ῥ᾽ Ηἰ. (Β4.) --- ρ. π. 6. {10 ἠ᾽ ὅτε βουϊρβὶ -- ἡ ὅτε οπιμοβ (ἢ ὁ τε ἰπ 
α΄) }] καρτ. Β[},] Βο: ἘΞ --- κρατ. Πα! δ' δ'δ΄εζ΄ ΑἹ. --- ἀ8 δ΄ η. π. [} 

γοῖρα ἀδρ. ἐξ ἀλ. (ν8. 15 γνὰ]ρ.) οπι. δ΄ δ΄ -- ποπ ου. ΒΠ.α'βΊΣ' ζ ε΄ 
Βο: Ἐ (ἐξαλ. ἴῃ ε΄) [| ἂν πεμψας Β --- ἀμπεμψας ὮΣ' ΑἹ. κο.Ἐ --- ἄμπεψας 
εἰ Ἐπ ἄνπεμψας α'β΄ δ΄ δ΄ δ΄ -- ἀππεμψας (Βα.2 ,,)36}. [οτί.“; ἴπ β'6ἢι, ῥδΓ. 

οϑὺ ἀπέπεμψας) 
Μοτήτηβοη, Ῥίπαατ. 98 
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4 ε , 5 ν “ ΕῚ ΄ 

μυρίων ἑτάρων ἐς Αργος ἵππιον: Επ.α. 
Ἂ ᾽7ὔ 3 ͵ὔὕ Ε 5 -“ 

ἢ Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὔνεκεν ὀρϑῷ 
᾿ ΕῚ Ά “" 

ἐστασας ἔπι σφυρῷ 
,. , 

Λακεδαιμονίων, ἕλον δ᾽ ᾿Αμύκλας 20 
5. “ὦ ᾿" Ι 

15 Αἰγεῖδαι σέϑεν ἔκγονοι, μαντεύμασι Πυϑίροις: 

ἀλλὰ παλαιὰ γὰρ 
“ , ΄ ἵ , ὔ 

εὗδει χάρις" ὠμνάμονες δὲ βροτοί, 

“ ᾿Ὶ 7 δὴ δ ’ 
ὃ τι μὴ σοφίας ἄωτον ἄκρον ΜΥΦΉ. ὦ 

“Ἢ 3 ’ὔ ε »-»- “7 , 

κλυταῖς ἔπεων ῥοαῖσιν ἐξίκηται ζυγεν. 
Υ ἐλ ῷ Σ ΝΥ 1 

20 χωμαζ᾽ ἐπειτεν ὡδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ 

καὶ Στρεψιάδα" φέρει γὰρ ᾿Ισϑμοῖ 

11 ἑταέρων εἰς [Β]Πα΄β' δ΄ δ΄ δ δ΄ εἶζ'΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ῥᾳ. --- ἑτάρων ἐς (γεῖ, ἐς) 
51. --- 5.8. Υ εῖ. στρατιωτῶν (116 Ὁ τεοίε) εἰς [] ἵππειον εἰ (οἵ, ἀὰ Ο. ΧΠῚ, 78) 
- ἵππιον [τ6}}. πι55.] Α1]. Εο. Ἐ --- Β.ἢ. ἱππιχόν {{ 12 οὔνεκεν ὀρϑῷ Βοτὶρβὶ -- οὖ- 
νοχ᾿ ὀρϑῷ ΒΌ (ἴπ Β υδὶ οματία ἴδοθγα δβί δὲ τηϑῖβ Ἠβθϊία, υἱἀθίασ 6556 ἐσνεχκ᾽ υὙδὶ 
ὁ ὀνεχ) --- οὕνεχ᾽ ὀρϑῶ Βο. --- οὕνεκα ὀρϑῷ α΄ β΄ δ΄ δ δ δ΄ ζ΄ ΑἹ. Βτιτὰ (ς. οἱ, ΤΊῖο]. ὅτὴ) 
-- οὔνεκα ὀρϑῶ εἰ --- ἡνίκ᾽ ὀρϑῶ(ῷ) Ορ. Βά. (εχ 8.ἢ. Υ εῖ. υδὶ εβὲ ὅτε) 
- ἡνίκα ὀρϑῷ 8ὅπι. Οχ. νυ. --- ἀνέκ᾽ ὀρθῷ Ην. --- ἀνέκ᾽ ἄρ᾽ ὀρϑῷ (Ηγ. 
Ηπι.:3 Βῦ,13 Ὁϊ. Βρ.1 5..133. - ἁνίκα ὀρϑῷ (ὅπ...) Ανν. --τ οὕνεχεν ὀρϑῷ 

ΤῊ. Βᾳ.3 Βα. --- ἀνίκ᾽ ἀν᾽ ὀρθῷ Ηἰ. {{|ᾷΑ18 ἔστασαν δ΄, (οππὶ ε]. ΤῊοΙ. ἔστησαν 
ἰὼ δΎ --- ἔστασας δ΄ εἰ τεῖ]. (οπὶ 56., Υοῖ. ἴῃ ῬδΥΆρΡἢγ. στῆναι παρεσκεύα- 

σας εἴ οὰπὶ 0, Ττίοὶ. ἀπειργάσω) [| 15 αἰγεῖδαι Β Εο.Ἐ Βὰ.Ἐ (οαπὶ 56}. 
ει.) --- ἀργεῖδαι (ποτ β86ἢ. Υ ει.) --- Αἰγιμίδαι 8πι, --- αἰδεῖσϑαι Τ α΄ β' δ΄ 
δ δ΄ δ'εἶζ (ουπὶ ρα]. ὥστε ἴπ αἷδ΄ ; οὐπὶ 50. Τγο]. τοῖγ. ὥστε τοὺς λακεδαιμο- 
νέους αἰδεῖσϑαί σε ἴῃ εἴ) [|πυϑέοισιν. ΒΌ --- πυϑίοις. τεος. ΑΙ. Βο.Ἐ {16 
γὰρ οπιηθ8 βουρεὶ οἱ ἱπιργοββὶ ---- μὲν (ϑοἢ, Ηοπι. Π]. ξ, 211) --- Ρ. π. ἢ. 

11 εὐδει Τ).εἰ [0 ρΡοβὲ χάρις Ρίεπο ἀϊβὲ. ΒΉ [α΄ 9] Σ΄ δ δ Σ΄ ΑἹ. Εο." -- οοἷο 
εἶζ΄ 8ὲ. - οοπιπιαία Βα. Βεάυχὶ οοἴοπα, [1 δχίγ. ρίθηθ αϊβέ, δ΄ Εο, Βυ. 
-- ποὴ ἀϊδέ. Β ΑἹ. --- οοπιπιαῖο [τῸ}]. ] Ορ. ΜῈ {18 ὅτι μὴ ΒΌ τέρα. 
ΑΙ. Βο. --- ὅ, τι μὴ Ορ." -- ὅταν (ὅτ᾽ ἄν Ὠ) μὴ 8.8.1 --- τούτου ὅπερ 
ἄν μὴ ὅ8.".2 (δὶ Ὁ ὅτι μὴ) --- τούτου ὅ τι μὴ (Ὁ ὅτι μὴ) 5.0.8 [| 190 
ζευγέν, Β -- ζυγέν. α'βΊΣ' ε] Ορ." --- ζύγεν. δ΄ --- ζυγὲν. ε΄ --- ζυγὲν ΑἹ. 

Βο. --- ζυγέν Ὠδ'δ΄ [{ οχίτ. Ἔχρὶ. αἰβ'γ' δ᾽ δ'δ δ -- ἴῃς. ΠΡ -- οἴ 1. 
ΠῚ, 837; Ν. ΧΙ, 21; Ργδείαϊ, Ρ. ΧΧΧβᾳ4ᾳ. οὐ ΧΙ115ᾳ. [| 20 χωμαξ᾽ εἶζ΄ [||] 
ἔπει τ᾽ ἐν Β -- ἔπειτ᾽ ἐν Π.-Ώ ΠΏ) Βο: Ἐ (ουπὶ 86}. Υοῖ. ἰπ [Β] Βο.) --- 
ἔπειτ᾽ ἀρ εἰ --- ἔπειτ᾽ ἀρ ζ' --- ἔπειτ᾽ ἄρ᾽ ΑἹ, Ορ.ὰ Βγιτα 5πὶ. Ἐ --- ἔπειτεν 

Ῥν. Βὸ. Οῇ Ρ. ΤΥ, 211. 121 - ἄδᾳ. Β --- ἀδᾳ. Μτ.Ἐ --- αδα. 
θεζ’ ΑΙ. Ἀο.Ἐ (Α]. οπι. ἀϊβί.) 



Τ5ΤΉΜΤΑ Υ͂Ι. [Ὑ1Π|]} “Ὁ ὧδ 

,ὔ » ον “ 

νίκαν παγκρατίου, σϑένει τ᾽ ἔκπαγλος, ἰδεῖν τε μορφάεις" 
Ε Α 4 32 7ὔ ν 

ὥγει τ᾽ ἀρετὰν | οὐκ αἰσχίω φυᾶς. 130 

͵ 
φλέγεται δὲ ειοπλόκοισι Μοίσαις, 'Αντ. β΄. 

“Ὗ ΠΕ. ᾿ " ͵ 
μάτρωΐ δ᾽ ὁμωνύμῳ δέδωκε κοινὸν Θάλος, 

, - , ΜΚ 2 

25 χωώλκασπις ᾧ πότμον μὲν ἀρῆς ἐμιξεν, 35 
Α 3. Ὁ “" Ψ ΄ τιμὼ δ᾽ ἀγαϑοῖσιν ἀντίκειται. 

μ, ᾿ ᾿ « ΠῚ [ , μ“ “ 
ἰστω γὰρ σαφὲς, ὅστις ἐν ταῦτα νεφέλᾳ χάλαζαν αἰμα- 

ἐν ὁ, ͵ 5. 
τος πρὸ φίλας Ἰ πάτρας ἄμυνεται 40 

22 νικᾶν ε΄ [ δηία σϑένει μίοπθ αἶβί. ΒΠεἰζ' Βο.Ἐ 8..5ὉῈ --- οοἷο 
Βὺ.3Ἐ -  ροπιηδία ΜΙ, 5.1 δ, --- πο ἀἶδῖί. Ὁ. ΑΙ. --- ἀα ἢ π. τ. 

- Ρ. ἡ. 6. {. ἰδεῖν τε μορφᾶεσσ᾽, Β ---. ἰδεῖν τε, μορφάεσ᾽ Ὦ. --- [ἃ, 
(Ξε εσσ᾽) Ὠ ---. ἰδεῖν τε, μορφάεσσ᾽, Ὦ --- ἰ4. (ϑ'πο. νἱγρῃ}}8) Ὁ Βο; 

-- ἰδεῖν τε μορφόεσσ᾽ εἰζ' ---, ἰδεῖν τε μορφάεσσ᾽ ΑἹ. --- ἰδεῖν τε, 
μορφάεσσ᾽ Ἐο. Βκ, ---, ἰδεῖν τε μορφάεσσ᾽, Μι. --- . ἰδεῖν τε μορφαεις. 
Ορ. Βύιτα (ορεϊπιθ) ---, ἰδεῖν τε μορφαείς, 8ι. Βά, ---, ἰδεῖν τε μορφάεις" 

51. ΑΝ, (τοοίοὴ) --- ἰδεῖν τε μορφάεις" Βῦ." -το Ρ. πι 6. {|| ἀρετὰν ΒΙΏ 

ΠΤ] ΑΙ. Βο." (οῦτα ὅ6Θῃ.5. οὐ {π, οίαπι οὐπὶ 856}.1) --- ἀρετὰ εἰζ΄ (Βἰδία; 

ΓΘ ΠΣ οαΘἀδηαἹ οσομθδίαβ ΟὉ μορφάεσσ᾽, αποτη δὶ Ρουῆσογο γο]ἰββθῦ, 88] θη 

ἄγει ε᾿ ᾿. 6. »»θιπὶ(’ Βουϊθοτο ἀθθαΐ886) [| αἰσχίω εἰζ΄ ΤῊ. (οαπι 5'9ἢ.3) --- 
αἰσχίονα ἢ. (νΙ46 Μοίτ.) --- αἴσχυον ΑἹ. --- αἴσχιον Β Βο." ((π Β οπατία 
ἴαϑοα. οἵ τη0}}15;: βουϊρύατα Ῥοβϑίπθ ΠαΡΐα; βᾶθ6ρ6 αΠΠἢμπχιῦ δἰγατηθηΐατη) --- 

αἴσχϑιον ὉΠ -- 5.8.3 οὐχ ἧττόν ἐστιν ἡ γνώμη τοῦ χάλλους, αυοᾶ 

ΔΩ σιαπι οϑέ. {[ςφυοὺς ΠῚ [{ 23 δὲ ἰοπλόκοισι Βρ.2 ΒΔ. (οἴ, Ο. ΥἹ, 80) 
-- δ᾽ ἰοπλοκάμοισι οπηπ685 βου!ρῃ ΑἹ. Εο.Ἐ ΒΑ. --- δ᾽ ἰοβοστρύχοισι ὅπι. Οχ,Ἔ 
[[| 34 μάτρω ϑ᾽ ΒΡ. Βο; --- μάτρωΐϑ᾽ Βο. --- μάτρωΐ 9᾽ εἶζ' ΑΙ. 
Ορ." Βα. (οαπὶ 50}. Ὑ 60) -- πάτρωϊΐ Θ᾽ ὅπ. (οοπίτα 56ῃ.; γἱάθ Μείγ.) [{ δέ- 
δωκε κοινὸν ϑάλος 5ΒοΙΡΕΪ οἱ ᾿πηργοββὶ (1 ΠΌ κοι ἴῃ Ὦ καιν βουϊρίατα) --- 

δόδορχε κοινὸν ((011. Ν, ΠΙ, 84; ΙΧ, 41) γε] δέδωκε καινὸν ϑάλος (Βγ.) -- 

Άςἢ. τὴν τῆς νίκης εὐδοξίαν τε καὶ ἡδονὴν παρέσχετο [[| 25 χάλκασπις οὔπὶ 

δηΐθοο. οοηἰπηραηῦ [Β]ε΄ ζ΄ ΑἹ. Ηο.Ἐ 5..14. ῥϑι, -- οὐπὰ 844. [Π: )}]} 8ι.8 

ὅπ." --- πραίτα ρατίο αἰδί. ἢ) 5..5 --- 6 561. οί. π. 1. {ωἄρης Β Βο." 

(οαπι 8.}..) --- ἀρ ΠΩ) ΑἹ. --- ἄρ ε' -- ἀρ ζ' {|| -ἕε πι88. ΑἹ. Βο.Ἐ 
πρὶ τς Βὺ.Ἐ [20 τιμά οἵ τιμᾷ ἱᾳαποίίπι Β (οὔατα 'π ὅ'οῃ. αἰγαπηα 6) --- 
τιμὰ ὈΡΡΘΙΩζ’ -- τιμὰ ε΄ ΑἹ. Βο.Σ Ι[ 21 ὅςτισ Βεζ΄ ΑἹ. Βο."Ἐ (Βο. ΑΙ. ὅς 
τις ΒΥ. ὅς τισὺ ὅστις Ὦ, --- ὅτισ ὈΏΡῇ -- ὅ τις Ὦ [{ἐνταῦϑα Ῥδε;Ἐ 

- ἐνταῦτα Μι. --- ἐν ταῦτα ΑἹ. --- ἐν ταυτα(ᾳ) πι58. Βο: 5... {{9ωυχαλα- 
ζὰν αἵ, πρὸ φίλας Ῥν. -- χαλάζας αἱματοῦντα φίλας Ηῦ. (οοπίτα ΟἸΊΠ6Β 
Τη88. οὐ 508.) [{ πρὸς π|88. ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. ΗΥ. -- πρὸ 81. Βά, Ῥψν. Βὺ." 

|| ἀμείρεται Ῥν. [{| οχίτ. ποπ ἀϊδέ. ΒΗ ΠΏ) -- ἀΐβε. ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο." 
ἐς τω 
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; Ἁ 5 ,] -»" 

λοιγον ἀμπεπαάλων ἐναντίῳ στρατῷ, Ἐπ. β΄. 
“ “Ὗ ,ὔ , ΕἾ 

ἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξων 
͵ Α Ι 

40 ζωων τ᾽ ἀπὸ καὶ ϑανων. 
’ὔ , "»ε") Α 

τὺ δέ, Διοδοτοιο παῖ, μωχιατὰν 
“ὦν. ἢ ,ὔ » 7) Α :“᾿ 

αἰνέων Μελέωγρον, αἰνέων δὲ καὶ “Ἕκτορα 45 
5 ’ ͵ 

Αμφιαρήον τε, 
3 75 9 ὔ ε 7, 

εὐανε ἀπέπνευσας ἁλικίαν 

Α 5 « “ ΕΒ 

35 προμώχων ἀν᾽ ομιλον, ἐν) ἄριστοι Στρ. γ΄. 
Ἵ , -“νμ ΕῚ ΄ 5 
ἐσχιον πολέμοιο νεῖκος ἐσχαταις ἐλπίσιν. 5ο 

ἔτλαν δὲ πένϑος οὐ φατόν" ἀλλὼ νῦν μοι 

Γαιάοχιος εὐδίαν ὄπασσεν 
ἐκ χειμῶνος. ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισιν ἁρμόσαις. 

ὃ δ᾽ ἀϑανάτων [μὴ ϑρασσέτω φϑόνος. 55 

28 ἀμπεπαλὼν Ηοχπηουΐουπι βουϊρϑὶ --- ἀμύνων ΒΗ ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο.Σ 
(αἰ ορταρΪοο) --- ἐξελάων (81.) --- ἀρ’ ἀμύνων (ἐξαμυύνων) Ρᾳ. --- ἀντενά- 

γων (ἀντί ἀγων)ὴ (Ηγ.) --- ἀμείβων Μα. --- ἀντιτένων Ηπι.13 Βῦ.1 -- ἀντια- 
μεύων (αἰνὸν ἀμεύων) ἀντίῳ Ανν. πηα]ο --- ἄντα φέρων ΤῊ. Βὺῦ.3Ἐ --- ἀν- 

τιάσαις ϊ, (αὶ λοιγὸν οαπὶ ἀμύνεται σοπίπηρὶ! οὐ Ν. 1, 68. Ιαπδῃ) --- 56 1.. 
ἐναντίον φέρων --  μοββῖὶβ αὖτε φέρων [| ἐν ἀντίῳ ΠῚ [1] 20 ἀστῶν γενεᾷ 

ὄατηα δηΐθοςο, οοηβοοίαπῦ ΒΌΠ) Π)) --- απιρίραθ ἔο. (αἰτίη αιιθ ΘΟΥη 18) --- 

ἀστῶν οὑπὶ δηΐθοο., γενεᾷ οὐπ 8564. οοπὶ, ΟΡ. (., οχϊατα ἃ οἰνίθιιβ 46ρο]- 
Ι6η5.) --- ἀστῶν γενεᾷ οὔπὶ 844. οοπηΐ. εἰζ΄ ΑἹ, Ην. (οαπὶ βο.. Με.) τϑοῖο 
|| αὐξων γ. μ. κι. ἀστῶν Ηΐ. ποη πιλῖο. [| αὔξων. Β Βο. -- αὐξων, εἰζ΄ 
Ορ. Βι. 81," --- αὔξων ΘΠ Π) ΑἹ. Με. ὅι. Ηγ.ν (πη ΠΤ αὔζων ἴῃ Ἢ αἴ- 
ζων) --- αὖξεν Ῥν, [0ωῷ30 ἀπὸ Β (υΐ 5δθρο ἴῃ ὑπηθβ8ὶ) --- ἀπὸ ΠΠ  })ε ζ΄ 
ον. 8. Ηπι. Βὺ.Ἐ (, ἀπὸ ΒΑ.) --- ἄπο ΑἹ. ο. Βτ. Μι. Ηγ. Ηεξ. (οππὶ ὅθ ἢ. 
γε.) {{-Οϑανῶν ΘΠ) [| 82 αἰνέων μ. αἰνέων τη88. ΑἹ. ο.Ἐ (Ρ».) Βὺ,Ἐ 

--- αἰνείων μ. αἰνείων ὅπ." ΟΥ̓, δῷ Ο. ΧΙΠ, 18 οὐ Μρίγ, [0 383 ἀμφιάρηον 
τε Βὺ." --- ἀμφιάραόν τε ΒΗ ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ 5π|.» --- ἀμφιάραόν τ᾿ Μτ. 8. 

- ἀμφίαρον τε ὮΠ -- ἀμφίφᾶρον τε Ὦ --- Ρ. π. 8. --- ἀμφὶ πατρώᾳ γᾷ 

Ηι. (οχ ὅ.. ἂὐ αἰ. ΟΥ̓ἃ, δὰ Ρ. ΙΧ, 98. [035 ἄριστοι ΒῸ Πο.Ἐ 8ι.Ἐ -- 
ἄριστον ὨΠΠ)εζ’ ΑΙ. Με, [| 36 ἔχον (ϑ8:".). Ψίάο Μοίγ. [|| ἐσχάταις 
ἐπ᾿ ἐλπίσ.. Β --- ἰά, (βοὰ σιν.) ε΄ζ΄ --- ἐσχάτοισιν ἐπ᾿ ἐλπίδιν (81) 
Ὠ --- ἐσχάτασιν ἐπ᾽ ἐλπίδι ΑἹ. --- , ἐσχάταις ἐλπίσιν. ο:Ἐ [{ 817 ἔτλαν 

Β[Ὀ]ε ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ -- ἔϑλαν ΠΠ) [|| 38 γεάοχος ἢ ΑΙ. --- γαιάοχος Β 
[Π}͵]Π}0 ε΄ ζ΄ Βο.Ἐ ΟΥ, δὰ Ο. ΧΙΠ, 18, {{ εὔδιαν ΘΠ [|| ὅπασεν ὨΠ) 

-- ὅπασσεν ΒΗ ε΄ ζ΄ ΑΙ. Ηο." {{:39 ἁρμόζων ΒΗ.) εἰ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ (οὰπὶ 
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40 ὃ τι τερπνὸν ἐφάμερον διώκων, ᾽Αντ. γ΄. 

ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον 

αἰῶνα. ϑνάσκομεν γὰρ ὁμῶς ἅπαντες" 

δαίμων δ᾽ ἄϊσος" τὰ μακρὼ δ᾽ εἴ τις θο 
παπταίνει, βρωχιὺς ἐξικέσϑαι χιωλκόπεδον Θεῶν ἕδραν. 

ὃ Τοι πτερόεις ἔῤῥιψε Πάώγασος 

45 δεσπόταν ἐϑέλοντ᾽ ἐς οὐρανοῦ σταϑιμοὺς ἬΝ 7. γ΄. ὁς 

ἐλϑεῖν μεθ᾽ δμάγυριν Βελλεροφόνταν 

Ζηνός. τὸ δὲ πὰρ δίκαν 

γλυκὺ πικροτάτα μένει τελευτά. 

ὠμμι δ᾽, ὦ χρῦσέᾳ κομᾷ Θώλλων, πόρε, Λοξία, 7ο 

50 τεαῖσιν ἁμίλλαισιν 

50.238) --- ἁρμόσαις δῖα. Ηχῃ. Βό: Ἐ (οαπι ὅ6ἢ.1 αδἱ ἁρμόσας). Ο΄ αἀ Ο. 
ΧΙΝ, 24 [δ δ᾽ Ῥ.ΠὉ -- ὁ δ᾽ [Β]ε΄ζ΄ ΑΙ. Εο: ἘΞ [|| ϑρασσέτω ΒΗ[Π] 
ζ΄ ΑΙ. Βο:Ἐ -- ϑρασσέτο ἢ --- ϑρασέτω Π),.ε΄ ([᾿. τοοίθ) --- 5.6.1 τα- 

ραττέτω --- 50.323 συνϑραυέτω. ΟΥ̓, δὰ Ο. ΥἹ, 97. [|| οχίν. οοτηπιδίθ αἰδύ, 
ΒΡΌΘΌΠΠ Μι.Ὲ (ουπὶ ὅ0}.13) --- ποη ἀἰβὺ. Ὁϊ, 5... Ηἰ, Βδ. --- ρθπθ ἰῃ- 
ἰο». εἰζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ Βρ.3 ΕῪ. (θαμὰ 861..3) τϑοίθ 

40 ὅτι 5ουῖρι γούϊῦ, οὐ 59 }.2 (τ. οἰἴαπι ϑ0 1.1 ἀδὶ οδὲ εἰ) ΑἹ. Ηο.Σ -- 
δ᾽ τι εἶζ΄ Ηγ.2Ἐ (ουπι 5.0.3) [[- ἐφάμερον ΒῸ Βο." (φαμι 56}.1 38. δ] δά- 
γουθίαμι Δάγουθ 5 το αϊταγ; οἵ, δᾶ Ὁ, ΥἹΙ, 47) --- ἐφάμερος ΠΏ ΠΗ εἰ ζ΄ 
Α]. (00 ἕκαλος παΐπαβ σταύαμῃ) --- ἐπάμερον ὃ Οἵ, Ρ. ΥἼΠΙ, 9ὅ. [|| διώκων. 
ἕκαλος Β Βο. --- διώχων, ἕκαλος ΟΡ." (οαχῃ 508.) --- διώκων ἕκαλος, ε΄ζ΄ -- 
διώκων ἕχαλος ΠΠΠ ΑΙ. Ηγ." {{4] ἔπειμι Β ο." (ουπι 56}.138) --- ἐπεί 
μιν ΘΠ. ΑΙ. --- ἔπεισι εἰἶζ΄ [[| γῆρας. ἔς τε τὸν ΒΗ -- γῆρας, ἔς 
τε τὸν Πο." (οαπι 50.3) -- γῆρας ἔς τε τὸν Π) Ῥν. Βῦ." (ἔστε τοὶ Ὁ) 
--, γῆρας ἔς τε τὸν ΗΥ. (ουπι 56,8. αὖ 510 Βομοπια, 46 απὸ οἵ, δὰ Ο, 1, 

104) []} μόρσιμα ΠΏ -- μόρσιμον, ΑἸ. [0 42 ὅμως ὉΠ --- ὁμῶς Βε’ζ' 
ΑΙ. Βο:Ἐ (οαπι 568.) [{0ἨΏ483 ἀΐσος Βά. ΡῬν. Ηγ.Ἐ (θαι 86}.1) --- ἄιστος 
βουῖριί ΑἹ. Βο: Ἐ (θαπὶ 8508.2) [{ 44 βραχὺς δ᾽ Ὁ, --- βραδὺς δι. --- βρα- 

χὺς Π᾽ οὔ τ6}]. (οαπὶ 56}..) |} ὃ τοι (8ν.1) Β 5ν».38 Βρ.2 ΒΑ. (οὰπι ὅ6ῃ. 

ὁ γὰρ δὴ) --- ὁ δὲ (Ηγ.) (»)Σποπ΄ τια]θ ς Βῦ.1) Ανν. --- ὅτε ΘΠ ε΄ ζ' ΑΙ. 
Ορ. Βύπα Βὸ," (,) φαδποαιίάοτῃ ““ Τη; Βῦ,; »αυἷἱὰ “ Ρρ.) -- ὅτε Βο. Βι.Ἐ 

Ηῦ. (,χ,αιαχα “ 50; ,, απδπάοαυϊάοπι"’ ὅπι. ΗΓ.) --- δ τε Ηγ. {{ ἔξριψε ΟΕ, 

δ Ο. ΙΧ, 91. {{|:Ἡ 45 ἐϑέλοντεσ οὐρανοὺσ σταϑμούσ (8:9) 0 --- [ἰἅ. (β6ὰ 

τ᾽ ἐς) ΑἹ, --- ἐϑέλοντ᾽ ἐσ οὐρανοὺ σταϑμούς Βε’ζ΄ Βο.Ἐ [| 46 ὁμᾶγ. ΟΙΏΏ6Β 
|| 41 παρδίκαν ὉΠ) [{ 40 ἀμμι δ᾽ ομηποβ βουῖρε ΑἹ. Βο: Ἐ Βὺ,Ἐ --- ἀμ- 
μιν δ᾽ δ. ΟΥἮ, Μοῦ. [0 50 τεαῖσιν Οπμπθ5 δουρὶ οἵ ἱπιργοβδὶ (θδια 

οι ἐμ ὁ λυ δον α.. 
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εὐωανϑέα καὶ Πυϑοὶ στέφανον. 

Ηπι.2) --- σαῖσιν (Ηγ.) Ηπι.͵ --- σαῖς ἐν ΜΙ. (Π0ῃ τηᾶ]6, 5ῖ τεαῖς ἐν). ΟΥ̓. 

δὰ ἮΤ ἘΝ, Ὑ8: ἘΣ ἜΣ, Ὑῦ: 

5] ἐνανθέα ΤΠ [| πυϑοῖ κοπρεί ΑἹ. Βο.Ἐ Βα." -- πυϑόϊ δι. Αν΄. 
Βῦ.3Ἐ (οατὰ ΟΠορίόροβοο ΒΚ. πῃ, ΠῚ, 1202) -- πυϑόϑεν Ρᾳ. --- πύϑιον 

Ηπι.13 (ς0}1. Ρ, Χ, 26) Βῦ.: ΤῊ. --- ἐν πυϑοῖ Βιἢ. (Βἰδία) 

ΒΡ ΒΟΥ. τέλος. ξ' -- πὰ 116 ἴῃ το }]. 



ΓΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ Ζ΄. [Η΄] 

ΚΛΕΑΝΑΡ, ΑἸΕΙΝΗ ΤΉΗΙ 

[ΠΑΓΚΡΑΤΙΘΙ.]} 

ἄο.- - 
3 ὧὖῷ ἀπο ς ὦ Ὧ τὰ. - “τᾷ τα τ 

, . 

ΚΞΝ αὶ 
Χ, 

, 4 ὔ “ΣΝ , “ιν 
θα τ αὶ τ στὰ τ πὸ στὰ τ πΦὶΤ κὰ τ δ ον νας, νος 

Χ 7. ’ ’ ᾿Ψ} 
"ΞΞ τ ρ τὸ τρῶν τ ας ἡ τ κα τὰ τς κ ,--- 

δ ΝΣ. 4 Χ ’ χ ,’ 
ὑπ πὰ τσ νῷ πὶ τττΠο' ἡ νσ νον πο οα., τὰ τῶ 

Χχ ’ Χ Ἷ 
Ἐῶ πολ κὰν κε τὸ σὸς τς σον τ ανν ἀν - 

ἀοςΝ Κ -Ξ Ε΄’ πτυνατα [-Ξ] Ὡ Ἀπὸ ἡ, ἐστ ΜῊ ῳ 

Χ 2 .-. 

, ἤσας Ὡ 
αν τον «στ τ πστου τ πὸ τὰ πο τὰ πων ἠδ τῶν 

΄ , , 
γχλ ̓,Ἅ  Ἔπκμ-Ὃ:ἘἜε: ϑϑδαις, χ’. ς. 

ὌΠ ΤΟΝ τππΔξΠὁ[ΠΕόπ Ὁ ἀρ χρὴ Ὸ ἂν “ὦ 

΄ ν 
ΨΒ᾽ πτο ὐὐ Ἂν ὮΠ'9 τ τ νΤΕΑ 

Ἷ 

Οδυμηθη ΠΟ τηϑρὶβ Οὐδ} ἀΌΔΙῚ ΒῈΡΟΥ 5. ΟΟΥΤαΡύμ τα οδί, αὖ 0 ἴῃ οδ]οθ 

᾿ργογαη. ΟΥἉ, δᾶ Ὁ. ΧΙΥ; Ρ. ΧΙ; Ν. ΧΙ. --- Ορυϊπιαβ οοἄοχ Β τυ !δέιβ 
εδὺ; οἵ, 84 γν8. 15, 41. ὅ8. --- ΒΟΠΟΙΪα Ῥούοτα ἱπᾶθ ἃ υ8. 17 (87 νὰ]ρ.) οαϊ- 
αἰτηαβ οἱϊτπη ὁχ Ὁ (δῦ ᾿δοϊπ}}8 Β) ἴἰὰ Αῃ. ἵΡ, Ρ. 129 -- 188, 

Τη 801. οἵ, Β.) (πὰ Ὁ οχίριιο βραῦϊο 80 ᾿βϑίῃμη. ΨΊ ἀϊγθπιίατῃ) --- χὰ, 
αἰγ. Ὠ[Π]6΄ ζ΄ ΑΙ. Βο." --- κλεάνδρῳ: Ὁ --- κλ. αἱγ. [παγκ.] Ηγ." [{|ἔσϑμια 
γ᾽: εἰ --- τρίτον. ζ᾽ (οἴ, δά Ιπδβογ΄ὶ Ν, Νὴ) --- ΜΕΛΟΣ ζ΄. ΑΙ. -- ΕἸΔΟΣ. 

Η΄. Βο." Βρ.2 --- ἸΣΘΙΝ. Ζ΄. (Ηγ.) Πα. Βό." (οαχα ὅ.ῃ. Μοίγ. ἴῃ Β Βο. 
τὸ ἢ εἶδος [ὄγδοον Βο.]; ἰπ ΠΤ τηθίτίοα πο Ἰοραηίατ), ΟΥ, δᾷ 1, 1Π|, 19. 

Μούτ. Μαυϊία βυῃύ 'ἴπ πος οδιτηΐηθ (αὖ 'ἰπ Ὁ, Μὴ βίπρυϊαγία, εὐ 46 πὰα- 

ΤΆΘΥΪΒ οὖ 46 γοσδθυϊ]οῦαπι αϑὰ 86 τηθηδιιῖδ, --τ ΑΥ̓Β68 τηυ]ίθ6 βο]αΐδθ; 8πο0]ρὶ- 

ἴ68, Θχοθρύϊβ οἰϑιιβα 15, γὙ6] ρᾶσοδθ γ6] πα}|46, Οὐ, δὰ Ο. 1, 18. -- β. 1 

οὐ 2 οοπϊπηχούπηῦ Αν. οὐ Βρ."; οἵ ἴρ80 6866 δϑδυπδγίοίασα ογθᾶο; βαδίαηχὶ 

Δἰύογατι Ῥυϊου. Οὐ δὰ νβ. 11. --- 5, ὅ ἴὴ ἄποβ ἀἰϑρεβοῖὶ ΤῊ., ἴῃ ἔγθθ ΑΥ, 

- Ιἄθὰ Ανν. γ8, 8 οὖ 9 οοῃϊαηρὶ, 
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ε , μ ͵ 

Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τε λύτρον ΣΤΡ. α. 
" χ ,ὔ Ι 

εὐδοξον, ὦ νέοι, καμάτων, 
᾿ 5 κ “ ᾿ » » 

παᾶτρος ἄγλαον Τελεσαρχρου παρὼ προϑυρον ἴων, ἄνεγει- 
, 

ρέτω 
“ 9 ἢ , " ἜΤ , 

κῶμον, ᾿Ισϑμιώδος τε νίκως ἄποινα, καὶ Νεμέᾳ" ς 
5) « ͵ 5 “ὟἪ “Ὕ » ͵ 7 5» ͵ὕὔ 

5 ἀέϑλων ὅτι κρώτος ἐξεῦρε. τῷ καὶ ἔγω, καίπερ ἀχγύ- 
μενος 

͵7 ὋΦιν ,ὔ ,ὔ 

ϑυμον, αἰτέομαι χρυσεαν καλέσαι το 
-“ὦ᾽ 2 “ -- ᾽ 

Μοῖσαν. ἐχ μεγώλων δὲ πενϑεων λυϑέντες 
δεν. .5 , Ι 

μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνων, ι5 
μ ͵ Ι μ ᾿γ" ’ “" 

μήτε κάδεω ϑεράπευε" παυσάμενοι δ᾽ ἀπρήκτων καχῶν 
Ι ͵ ᾿ ͵ 

γλυκύ τι δαμωσομεϑα καὶ μετὰ πόνον" 
3 Α Α "- » 

ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς 20 
Ἴ ! Ι ΕἾ ᾿ , 

10 χαὶ Ταντάλου λίϑον παρώ τις ἔτρεψεν ἄμμι ϑέεος, 

ἀτόλματον Ἑλλάδι μόχϑον. ἀλλ᾽ ἐ- Στρ. β΄. 

Ι τις Β ὅπ. Οχ.Ἐ --- τίς Π Π) ε'ζ' --- τὶς Ὁ ΑΙ. Βο. --- τις, Βά, |} 
ἁλικίᾳ(α) τε (τε) πι88. ΑἹ. Βο. ἢ (οππὶ ὅθ, καὶ τῇ ἡλικέᾳ αὐτοῦ) --- ἁλικία 
τι Ηι. τι] Ι 2. ὠνέοι ΑΙ. Βο.Ἐ (1... οοτηραγοῦ"; Ῥρ. ,»6πιαξ  ) --- ὧν νέοι 

Ὦ -- ὦ νέοι το]. Με, 8:.Ἐ -ρ, αν ἃ. {{ 3 πρόϑυρον [Β]Π 5 εἰζ' Βο.Ἐ 

(οαπὰ 508.) -- πρόϑυμον θ. 1 0 ΑἹ. || ἀγειρέτω [Β]Π[Π)Π}] ΑΙ. Βο.Ἐ Ῥυν. 
ΗγΥ. ---, ἀγειρέτω ε'ζ' Μτ, 8:. 0χ. -- συναγειρέτω ὅπη. --- ἐπαγ. (Βᾳ.3) -- 
διεγειρέτω Βᾶ. --- ἀνεγειρέτω Ηπῃ. ΒΒ. (0011. Ο. ΥἹΙ, 714; 1. ΠΙ, 41) --- 

΄ ͵ ΝΥ 

Θ0}.: καταγέτω --- Β50}.3 ἐγειρέτω [| 4 κωμων Β 50]15 [[ 4. 5. ἀποινα καὶ 
; σ τ (ἡ 3 

νεμέᾳ. ἀέϑλων οτι Βε΄ζ΄ δὲ 5ἰ πο ΗΟ. Ἐ Οχ, (οαπι 85.0}}.3) --α ἄποινα, καὶ 
᾿ “ ὰ Φ 

Νεμέᾳ ἀέϑλων ὅτι Βᾶ. Βῦ.3Ἐ --- τᾷ, (β6 ἄποινα " καὶ) ΡΥΥ. --- ἄποινα καὶ νε- 

μέᾳ ἀέϑλων. ὅτι Ὁ --- ἄποινα καὶ νεμέᾳ ἀέϑλων ὅτι [Ὁ] ΑΙ. Ηγ. Βῦ.1 (οαὰπὶ 

50}.1) --- ἀα Π πη. ἢ. Ξξε κᾶδεα Β ΄--- κάδεα τοὶ! Π ἀπρήκτων [Β.0)}] 
εἶζ΄ ΑΙ. Βο: Ἐ --- ἀπρήχτῳ ΠῸ --- ἀπράχτων Ὁ, 5..38 Μιᾶς δ Ρ. Υ͂ δία 

ΙὩβοῦ. εὐ ΙΧ, 98. [|| καλῶν Ὁ πιαῖο {{|ἕ 8 δαμωσώμεϑα ΑΙ. [|| 9 ἐπεὶ δὴ Ὦ 
|| τὸν] τὴν (δ... δᾶ νυβ. 12 συϊρ. ἴῃ Ὁ) [| 10 καὶ τ. λ. Βουῖρβὶ -- τοῦ τ. 

λ. 8πι. Βά. --- δὴ τ. Δ. (8πι.) -- γε τ. λ. [Β] ΑΙ. Κο.Ἐ (σατπα ὅςμ, [ΒΠ] 
Βο. δᾶ νϑ8. 12 νυ]ρ.) --- τε τ. Δ. ΠΡ ε ζ΄ ΑΙ. --- Δ. γε τ. Βρ.ἷ --- ". 
ῃ, Ἡ. γε --- οἵ, δὰ Μοίγ, [{ ἄμμε οπῖπο5 [| κεφαλᾶς γ᾽ [ἔτρεψε Ταντάλοιο 
πάρα λίϑον τις ἀ, 9. Αν. [{-|115ᾳ. ἀλλ᾽ ἐϊμοὶ βοτῖρ ΑΙ. Βο: Ἐ ΑΝ, Βρ.2 
(γτεοίθ ; οὰπῃ ϑοῖι, ἐμοὶ δὲ) --- ἀλλα | μοι Βῦ.13 Βρ.3 Ηἰ, Ψιάθ δὰ Μοίγ. 
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,ὔ 

μοὶ χιώρμω μὲν παροιχιομένων 
5 ᾿ ιν κ " Μ ὡς» 

καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν: τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ 
σχοπεῖν Ὡς 

-“ » “ ᾿ ΓΑ ἄς 5. Ὁ “ , 
χιρῆμω πᾶν. δολιος γὰρ αἰὼν ἐπ᾽ ἀνδράσι κρέμωται, 
ἄς ἢ 7 ἕ 3 δ δ᾽ 2 ᾿ - ; ΓΕ 15 ἑλίσσων [βίου πορον" ἰωτὼ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς σὺν γ᾽ ἐλευ- 

ϑερίᾳ 30 
ἥ Ε ) 3 5 ,ὔ 

καὶ τώ. χρὴ δ᾽ ἀγαδὰν ἐλπίδ᾽ ἀνδρὶ μέλειν" 
 ; ε ͵ Ι , 

χρὴ δ᾽ ἐν ἑπταπύλοισι Θήβαις τρωφέντω 35 
Ε “ , 

Αἰγίνᾳ Χαρίτων ἄωτον  προνέμειν, 

12 δεῖμα μὲν παροιχομένων Β.Π. ΠΡ] εἰ ζ΄ ΑΙ. Βο. Οχ. --- χάρμα 
μὲν παροιχομένων 80Υρ81 (οὰπι ὅθ, αὖ νἱάθίαν,, ὨΪβὶ 15 καρτερὰν τ᾽ ἰπ. Ἰορὶϊ, 

αὐ Θεός βαρϑιαϊνὶ ροβ811); οοηβίσαθ. μέριμναν παροιχομένων  ῬΥΔΟίΘΙ ΟΥ̓ ΤῚ 18 - 

οογδαυοποιη ’ --- δεῖμα μὲν παροιχόμενον Βᾶ. Ρν. Ηγ." [{18 καρτερὰν οπι- 
Π68 -- Ρ. ἢ. ἢ. Δῃ οχ ϑοβμοϊαβία δεῖμα μὲν π. χάρμα νὺν ἔπαυσε μέ- 

ριμνᾶν τε τὸ πρὸ ποδὸς κτλ, βοιϊθοπάσμη οϑὺ  μερίμναν ε΄ ΑΙ. [] 

ἄρειον αἰεί [ χρῆμα πᾶν. Β --- ἄρειον αἰεὶ [ χρῆμα πᾶν. Ὠ.Π[Ρ]Π[Ὁ 
εζ ΑΙ. Βο." Βα." --- ἀρηΐον ἐστ᾽ ἀεί [ χρῆμα πᾶν. ὅπ, (Ρνν. οἵ 
ΜΙ. 5 πο.) --- ἄρειον ἀεὶ πέλει [ χρῆμα πᾶν. Ἠπι.13 Βῦ.: Αν. -- 
ἀρειον ἀεὶ σκοπεῖν ] χρῆμα πᾶν. ΤῊ. ὮΙ. Βῦ.3Ἐ (οχ Β0|.1 σχοπεῖν καὶ 
εὖ διατιϑέναι οἱ 56ἢ.2 προβλέπειν) ΘΡΥΘΡΊΘ; ΔΙῚ ΟΙΩΙΒΒΙΟΠ 65. ΟΠ ΠΪ ΠῚ Τηδ- 

ΧΙ ἰΟΟΟΥΆΠ. ἴῃ ΥΘΥΒΙΟ]Ο πὶ οἸδαβα]α5 ἱποϊἀαπῦ, αὖ δά Ν, Υ], 18 

(1 (46. γοὶτα ποὺ Θχθιρίαμη) δχροβαίμιαβ. --- ἰᾶ. (β6ἃ χρῆμα ᾽στιν.) 
Ηι. πιαϊο; οἵ, Ν. ΧΙ, 48 οὐ δᾶ Ο. ΥἹΙ, 66 [|| 15 βιότου πόρον [Β] [0] 

Ὦ ΑΙ. Βο." --- βίου πόρον ε'ζ΄ ὅτι. Ρᾳ. (Ηγ.) Ηϊτι, Βῦ." --- βίου ὅρον 
(ὅθι. Ὁ 018) --- βίου ῥόον (Η0.) --- ὅ0ἢ. ρᾶτ. τὴν ὁδὸν τοῦ βίου [| ἰαλά δ᾽ 
Π} --- ἰατά δ᾽ ΒΗ. ΑΙ. --- ἰατὰ δ᾽ Βο.Ἐ --- 56. ἀλλ᾽ ὅμως... φορη- 
τά {{|ἐστὲ πι88. Α1. Βο.Ἐ -- ἔστι ὅτι. {|| τά, Β Βο." --- ταὸν. (ταόν,) Ὁ 
ΡΠ ε ζ΄ ΑΙ. {|| χρὴ δ᾽ ἀγ. ... χρὴ δ᾽ ἐν] δεῖ δ᾽ ἀγ.... χρὴ δ᾽ ἐν 
(Εγ.) --- ἐν δ᾽ ἂγ. ... χρὴ δ᾽ ἐν Ηπι.: (ἐν οδδϑὺ ἴτας Ηπ.1) -- ἰά, 
(δε ἔνι δ᾽) Βιῃ. --- ὅ6ῃ. 8 προσήκει δὲ [| μέλειν.) μᾶς γοοθ δσρὶ. 

[οἸ απ 281 οοὐϊοῖβ Β ἃδ] ποὴ Ἰθραηύαν βθαπθηϊα (χρὴ δ᾽ ἐν ἀδᾳπο δᾷ 
πεδίον γν8, 40); 5'π6 ἄμσθίο [οἸΐαπη ἱπίθρταμη. αποά οἱϊπη παθο οοηίϊηοθαί 

ΠᾺΠΟ ἈΠηΐβϑιμη οϑὺ; οἵ, δὰ υβ. 41 [| δ᾽ ἐν ἕπτ] δὲ ἕπτ. Ορ.12 {|| 1556. 
τραφέντ᾽ αἰγίνα ὉΠ --- τραφέντ᾽, αἰγίνα ε΄ Ορ. --- τραφέντ᾽. αἰ- 
γίνα ζ΄ ΑἹ. Βο. Βτ. --- τραφέντ᾽, Αἰγέίνᾳ Μτι, 85. --- τραφέντα, Αἰγίνᾳ ὅτι.Ἐ 
(Ηγ.Ἐ βἰπο ἀἰβί,)} [|ὌἜ 10 ἀθ πιθηβαζα νοοῖβ Αἰγινα νά δὰ Μείγ. οὐ υβ8. 11 |} 
προσνέμειν ἴῃ ΟΠ, ΡΆΓ, 



442 ΙΣΘΜΠΟΝΙΚΑΙ Ζ΄. [Η΄] 
κ ΝΜ 5 7 

πατρὸς οὔνεκω δίδυμαι γένοντο ϑύγατρες ᾿Ασωπίδων 
ε ΄ ,ὔ ͵ »-. 

ὅὁπλότωται, Ζηνί τε κάδον βασιλεῖ. 40 
ὰ Ἁ ᾿ Α 

Ο τῶν μὲν παρὼ καλλιροῳ 
! Ι Ε ς 20 Δίρκᾳ φιλαρμάτου πόλιος ᾧχισσεν ἁγεμόνα" 

Ν Β.. 5 ΄“ Α' ! 5 ᾿ , 

σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν Σ Τρ. Ὗ.. 45 
» 5, 

κοιμῶτο, δῖον ἔνθα τέχες 
ΕἸ Α “ , 7 » 7 εα κι Αἰακὸν βαρυσφαράγῳ πατρὶ κεδνότατον ἔπιχ,ϑονίων" ὃ καὶ 

δαιμόνεσσι δίκας ἐπεραϑε' τοῦ μὲν ἀντίϑεοι 50 

25 ἀρίστευον υἱέες υἱεων τ᾽ ἀρηΐφιλοι παῖδες ἀνορέᾳ 
χιάλκεον στονόεντ᾽ ἀμφέπειν δμαδον᾽ 55 

͵ ᾿᾿“- ἀν ἢ Ι 

σωφρονές τ᾽ ἐγένοντο πινυτοί τε ϑυμόν. 
» ΟΥ̓ΡΎΝΝ, 3 3 

ταῦτα καὶ μακάρων ἐμέμναντ᾽ [ ἀγοραί, 

1] πατρὸς οὕνεχα οὰπὶ δηϊθοθάθπεθαβ οοπίπηρὶε ῬΡ. --- ποὴ ἀϊδί. 
ΑΙ. Βο. --- πατρὸς οὔπι δηἰθοθάθηθθαβ (οὔνεχα οὐπὶ 544.) οοπὶ. Ὦ -- π. 
οὔ, οαπι 844. οοπὶ. εἰζ΄ Ορ.ἡ (οαπα 568.) {{ οὐνεκα ΘΠ --- οὕνεκα ε΄ --- 

οὕνεκα ζ΄ ΑΙ. Βο. --- ὅ6ῃ, ὅτι δή -- οἵ, δὰ Ο. ΧΙΥ͂, 19 {{ ϑύγατρες εἰζ' 
δ, Βά, Ηγ. --- ϑυγατέρες ΠΠ[Π] ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. (Ρν.) -- 9 ἢ, (αἱ 
ΘΟΙΡΘΗαΙο 5801.) ἢ. 1. [0 ἀσωπίδων Θ᾽ ὈΠ[Π]Π εἰ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ Ηπι.132 Βδ,1 
ΤῊ. Αν. --- ἰᾶᾷ. (οτῃ. 9᾽) (Ρ ν.) Ηγ. Βὃ.3:Ὲ (οατῃ 56 ἢ. αὖ νἱἀφέιτ) --- ἰᾶ. (56 γ᾽) 
(Ρν".) {18 ὁπλόταται ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο.» (οὰπι 56},) --- ὅπλότατα Ὁ ΠΓ[Π]ΠῸ |! τε 
ἅδον ὅτα. Βᾶ. ΡῬπ, Ηπι.13 Βὺ." --- Θ᾽ ἕαδον ε΄ζ' --- τ᾿ ἔαδον (ΗἸ.) --- 9᾽ 
ἅδον Ὀ[Ὀ]0 ΑΙ. Βο. Οἱ δὰ Ο. Ψῇ, 18, { “βασιλῆϊ βουρ ΑἹ, Βο. 
Οχον -- βασιλέϊ ὅτ, Βα. Ηπ.. Βο᾿ Ι 19 δ τὰν ΒΡ Ορ. Βι. δ" -- 

ὃ, τὰν, ε΄. --- ὁ, τὰν ζ΄ ΑΙ. Μτ. -- ὅταν Βο. --- ὅτ᾽ ἂν Ὦ, --- β.ἢ. ὅστις 

ζεὺς τὴν 20 ὠκισσεν εἰζ' Βο.Ἐ --ο ὠκισεν Ὁ --- ὠκισεν Ὁ --- ῴκισσεν 

ΑΙ. Μι.Ὲ {{|ΩΑἁγ. εἰζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- ἀγ. ὉΠ [{ 2154. ἐνεγκὼν | κοιμᾶτο 
ὈΌΡ ΠΡ εἰ ζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ ὅν. Βᾳ.2 Ηδ. (οαπι ὅ6ἢ. διακομέσας συνεχοιμήϑη) --- 
ἐνεγκὼν, χοιμᾶτο ΤΠ), --- ἔνεγκε, χοιμᾷ τε Ηπι.3 (46 ἔοτπηδ οοηβοπῆο; οἵ, δὰ 

Ο. 1Π, 14) --- ἄγων ἐκοιμᾶτο Βᾳ.1 --- ἔνεικ᾽ ἐκοίμα τε (Βᾳ.1). ΟΥ̓́ δᾶ Μοίγ. 

Ι[| δὼ δῖαν. ἔνϑα εἶζ΄ τηδ]6 ---ὀ δῖον ἔνϑα (. δῖον ἔνϑα Ὁ) τ6}]]. (ουπι 568.) 
|| ἔνϑα τέκες οἴηποβ [] 28 ὃ καὶ πι88. ΑἸ. Βο. ΟΡ. ὅπι.Ὲ --- ὃς καὶ Βτι.Ἐ 

|[- 234 ἐπείραινς εἶζ΄ ΑἹ, Ηο,Ἐ --- ἐπέραινε ΘΠ) --- ἐπέρανε Ὁ [| 25 υἱῶν 
ὅ1η, Βά, [|{|- στονόεντα τ᾽ [ ἀμφ. ΘΠ ΠΏ --- στονοέν! τ᾿ ἀμφ. εἶζ΄ ΑΙ. Βο.Ἐ 

1 ὅμαδον ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο,ι" --- ὅμαδον ΘΠ 
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Ζεὺς ὅτ᾽ ἀμφὶ Θέτιος ἀγλαὸς τ᾽ ἔρισας, Ποσειδᾶν, 

γάμῳ, όο 
ἄλοχιν εὐειδέω ϑέλων ἑχώτερος 

ἐὰν ἔμμεν" ἔρως γὰρ ἔχεν. 
40 ἀλλ᾽ οὐ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν ϑεῶν πραπίδες, 65 

ΕἸ Γι 3 7 ΩΣ Ι 

ἐπεὶ ϑεσφάτων ἐπάχουσαν. εἶπε δ᾽ ΣΤρ. ἃ. 
“] - 7ὔ ὔ 

εὔβουλος ἐν μέσοισι Θέμις, 
ς ,ὔ εχ ΄ ) “ Α 

εἵνεκεν πεπρώϊλενον ἥν φέρτερον τεχέμεν ὠνακτῶὼ πῶτρος 
͵ 

γόνον 7ο 
7 ῇ ὰ »" ͵7ὔ “ὕ} ᾽ὔ 

ποντίων ϑέεον, ὃς κερωύνου τε Χρεσσον ὥλλο βέλος 

21] ἔρισας ὉΠ (Ηγ.) (αὐ ποσ. νοσδίίγαβ 510) --- ἐρίσας εχ’ ΑἹ, 
Εο.Ἐ 8ι. δὼ. Οχ. Ῥν. Ηἢγ. Ημι.: --- ἔρισαν Βᾶ, (Ηγ.) Ηπι.3 ΒΟ. (ουχῃ 
0ῃ. [πὸ νἱαθίι}] δ] {Ππᾶ υἱάθίαῦ οχρυϊτη! ΡῈῚ ἐφιλονείκησαν) [| πο- 

σειδὼν ε΄ --- ποσειδὰν Π) [τ6}1.} ΑΙ]. Βο.Ἐ [{ 28 εὐειδέα Θέλων τη88, ΑἹ. Βο.Ἐ 

- εὐειδέα ἔϑελον Ηπι.1 --- εὐειδέ᾽ ἐθέλων Βῦ. ((. τοοίο, αὐ Ο, ΥἹ, 88 μ᾽ 

ἐθέλοντα). Ὑτδαϊξατη τπουθίθ ποὶαϊ; οἵ, δα γνβ. 22 οὐ δᾶ 0, 11, 97. [298 
ἐὰν ζ’ --- ἔὰν ε' --- ἐὰν Ὁ {τ6}1.] Α1. Εο.Ἐ [| ἔμμεν. ἔρως εἰζ' 8:.3 Βᾶ. 

Ηγ.Ἐ -- ἔμμεναι. ἔρως ΘΠ ΑΙ. Ορ.13 --- ἔμμεν᾽, ἔρως Βο. ΒΥ. ΜΙ. 
5:.:134 Ῥβι. δ. Οχ. [| ἔχεν. (8ὅπι..) Ῥπ. Ηγ.Ἐ --- ἕλεν, ε΄ζ΄ (οἴ, Ρ,. 1], 80) 
- ἔσχεν. ΒΩ) ΑΙ. Βο." --- ὅθ. κατεῖχεν. Οἵ». δᾶιϊ. Οὐ Χ ΤΙ» 70, 

||: 30 ἀλλ᾽ οὐ σφιν Ῥεζ'΄ ΑΙ. Βο." -- ἀλλάσφι Ὁ, -- ἀλλ᾽ ἀισφὲ Ὁ 

--- ἀλλ᾽ αἱ σῳξ ὈΡ Ι 31 ϑεσφάτων ἐπάχκουσαν ε᾽ζ΄ Ητ.8 Ατὺ. ΤᾺ. ὅν. 35 

Βᾳ.3 --- ϑεσφάτων ἤκουσαν ὈΠΓ[Π]Π} ΑἹ. Βο.Ἐ Βα. Ηπι.1 --- 9, ἀκόησαν 

Ῥν. πιαὶθ -- 9. ἀρ᾽ ἀχουσαν ΜΙ. --- 9. Ἔ ἤκουσαν Βῦ.2 ὈΙ. --- 9. ἐσάκου- 

σαν ὅτα. -- 9. π᾿ ἀχουσαν Ηπι.2 Βρᾳ.1 Ηἰ, --- 9, συνίευν (. ἔειπεν δ᾽) Βῦ.: 
-- ϑέσφατ᾽ ἀΐον (: ἔννεπεν γὰρ) ΚΥ. --- ὅ0ῃ.. τῶν μεμοιραμένων κατήχουσαν || 
εἶπε δ᾽ τη88. ΑἸ]. Βο.ἔ 5»..38 Βρ.3 Ηἰ. (οαπὶ 8568.) --- εἶπεν δ᾽ ΤῊ. -- 
εἶπεν Βῦ.2 Ὀϊ. -- ἄς Βῦ,.: οἱ Κγ. Υἱὰο Βαρτα. Οἵ, δὰ Μοίγ. [| 32 εὐμαλος 
(8190) θ || 33 εἴνεκεν Ὁ ΑἹ. --- οὕνεκεν Ὠο. --- εἵνεκεν ΤΟΙ], - Ρ. ἢ. ἢ. 

ΟΥ, δᾶ ο. ΧΙΥ, 19 οὐ δὰ Μοίγ. [[| φ. τεκέμεν ἀνακτὰ πατρὸς γόνον βοτῖρϑί 
- ᾧΦ. γόνον ἄνακτα π. τεκεῖν Τη88. ΑἹ]. Βο. Βα ἢ --- ἡ; γόνον ἀρ᾽ ἀναχτα 

π. τ. δῖ, --- φ. γόνον γ᾽ ἀν. π. τ. Ῥα. --- φ. γόνον ἄν. πατέρος τ. ΜΙ. --- 

φ. γόνον οἱ ἄν. πατρὸς τ. Βῦ. --- φ, πατέρος ἀν. γόνον τ. ΑΥ̓͂. (ποῃι πη ]6) 
-- φΦ. γόνον Ἐὰν. πατρὸς τ. Βρ.32 -- φέρτερον οἱ γόνον ἀν. π. τ. (Βᾳ.2.,, 5] 

δατηϊἐοπᾶδ, Ιοπρα 5}1808. 5) --- ποντίαν φέρτερον ἄνακτα πατρὸς ϑεόν | οἱ τε- 

κεῖν γόνον, ὃς Ηΐ. τη816, δἀγοιβαμξθ τηοίτο 
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κ ͵ Υ ΕἸ 5 , κ ,ὔ 

35 διώξει χιερὶ τριόδοντός τ᾿ ἀμαιμακέτου, Ζηνὶ μισγομέ- 
νῶν 75 

Ὁ . 3 3 γα 3 ) κ Α 

ἢ Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖσιν. ἀλλὰ τὰ μὲν 
Ψ , “ 

παύσατε" βροτέων δὲ λεχιέων τυχιοῖσα 
« 3 , , δια , 

υἱον εἰσιδέτω ϑανοντ᾽ ἐν | πολέμῳ, ὃο 
"“ “ .ῖα, Ε -“" 5 » 

οιεῖρως ᾿Αρεΐ τ᾽ ἐνωλίγκιον στεροπαῖσι τ ἀκμὰν ποδῶν. 
᾿ εἶ 4. "Ὁ ὁ , ͵ 

τὸ μὲν ἐμον, Πηλέι γάμου ϑεοόμορον 
5 μ ,ὔ ΕἸ 

ὄπασσαι γέρως Αἰαωκίδᾳ, 
«“ ’ὔ ’ “ ͵ 

40 ὃντ᾽ εὐσεβέστατον φώτις ᾿Ιωλκοῦ τράφειν πεδίον" 

5 Ε Ε] 

ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφϑιτον ἄντρον εὐθὺς ΣΤρ. ε΄. 

35 χερὶ εἶζ'΄ ὅτ. Βᾶ. Ρᾳπ. Ηγ." --- χειρὺ ΠΠΠ. ΑΙ. Βο.Ἐ 
ζηνὲ μισγ. εἶζ' ὅπ, Βίῃ. --- δὲὲ (διδ) μισγε Τ.ΘΓ[Π]Πὴ) ΑΙ. Βο.Ἐ 

Βα.Ἐ (δοὴ. ἤτοι. Διὺ --- Δέ τε (Δά τε) Ηπι.. Βὺ." -- Εἰ. δὰ 
συμμισγ. οἵ. Ηομι. 1. β. 7588; Ρ. ΙΧ, 12 αἱ. {|[|ἠδιὸς παρ᾽ πιβ8. ΑἹ. 
Βο.Ἐ --- Διός περ ΜΙ. (Ηγ.) --- Διός γ᾽ ἐν (Α».) --- δίοισιν Ηἰ, Ιδῃὰ 

Βῦ.Σ ων» παρ᾽ οὔἴεπαϊις [{ὄ - φεοῖσιν Ὁ. ὨΠ)ε΄ζ΄ ΑἹ, Βὺ." --- φεοῖσι Ὦ --- φεοῖς 
Ὦ -- φοῖσιν Βο." [{ τυχοῦσα τι88. ΑΙ]. Βο.Ἐ --- τυχοῖσα (Ηγ.) Ηπι. Βὺ.» 
Ι| 30. υἱόν εἰσι δέ τω (5:6) ΑΙ. --- υἱὸν εἰσιδέ τω ἢο. Βτ. {|| ϑανόντ᾽ 

ἐν | εἶζ΄ Ορ. δπι.»" --- ϑανόντα ἐν [ ΠΏ ΠῸ ΑΙ. --- ϑανόντα | ἐν Ηο. Βτ.Ὦ 
Π|- 31 ἀρεῖ | χεῖρας ἐναχλ. ὈΠΏΠ ΑΙ. Βο." Οχ. --- ἀρεῖ | χέρας ἐναλ. 
εἶζ' δ. Βᾶ. Ρυ. ΗΥ. --- χεῖρας ᾿Αρεὶ ἐναλ. Ηπι.13 --- 14, (βοα Αρεος) Βῦ, 
οοηΐ. 804 ἴρβ8 τοζαίαί --- χεῖρας ΓΑρεΐ τ᾽ ἐναλ. Βῦ,13Ἐ --- καὶ ἼΑρει χέρας 
ἐναλ. (Ανγ.) παῖ || 3854ᾳ. Πηλέϊ γώμου ϑεόμορον [ ὀὁπάσσαι γέρας Αἰακίδᾳ 

Ηπι.2 Αν. ΤῊ. --- Π. γέρας 9. | ὁ. γάμου Αἰ. (Ηπι.3) Κγ. Βρᾳ.13 Ηἰ. -- 

Πηλέϊ ϑεόμορον ὁπάσαι | γάμου Αἰακίδᾳ τὸ γέρας Βὺ.13 Ὁϊ, ὅν... --- ἴἅ. (δῖπο 
τὸ) Ηπι.1 -- πηλεῖ Θεάϊμοιρον ὁπάσαι γάμου αἰϊακίδα γέρας Π).Π[Ὀ]ΠῸ ΔΙ. 

Βο. --- ἰἅ. (βοᾷ ϑεόμοιρον) ε΄ ζ΄. Οχ. (Ρ».) --- ἰἅ. (βθ4 πηλέξ ϑεόμοιρον) Ορ."Ἔ 
- Πηλέϊ ϑεύϊμοιρον ὅπασε γά. Αἰ, γέ. ὅ1α, (,, αθαπα γούατη ἀθβεϊμαν δ ἐ πα }6) 

- ἰἅ, (δε ὄπασα,, ἀοἀϊ“) Βά. --- ἰά. (βοᾷ ὀπάσαι) ΗΥ. --- Πηλέϊ ϑεύμοι- 
ρον γάμου ὁπάσαι Αἰ. γέ. Ῥνν. {{|40 ὅν[τ᾿ εὐσ. φασὶν ἰαωλκχοῦ τρ. ΘΠ 
(εαπὶ 8.1.) --- 4. (5864 φασ᾽ ἰαω.) εἶζ΄ ΑἹ. (ε΄ φὰσ᾽ ἰαολ. Βο.Ἐ φασ᾽) -- 
ὄντε εὐσ. φασ᾽ ἰαωλχοῦ τρ. Βο." Οχ. Ηγ. --- ὃν | καὶ εὐσ. φασ᾽ ἰαωλχοῦ 
τρ. ὅπι, Βά, --- ὅν τε φασὶν εὐσ. ἰωλκχοὺ τρ. Ρν. Ηπι.1 --- ὄντ᾽ εὐσ. φάτις 

ἰωλ. τρ. (Βιμ. Ηπι.3) Βό. [|{0τράφειν πι58. Α]. Ηο. ἡ Ηγ. (οαπὶ ὅ6Β. τρέ- 
φειν) --- τραπεῖν Βᾶά, Οχ. Ρν.. --- τραφεῖν Ηπι.1 [{.4] ἴπο. (οἸίαπὶ 282. (ι]- 

ἄσπηαπα, παα Π] ἴα τι) οοαϊοῖβ Β --- οἵ, δὰ νβ, 15 [{ εὐθὺς τη85, ΑἹ. Ηο.Ἐ --- 

εὐθὺ Ηπι.2 Βᾳ.1 ({. τροίς; οἵ, δῷ Ο.1, Τ1 οἱ δὰ Μοίν) -- ῥ. π᾿ ἢ. 
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Χείρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι: 90 

μηδὲ Νήρεος ϑυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγυαλιξέτω 

ἄμμιν᾽ ἐν διχιομηνίδεσσιν δὲ εεσπέραις ἐρατὸν 

45 λύοι κεν αιαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωϊ παρϑενίας. ὡς φώτο Κρονί-- 

δαις 95 
4. "οἵ ’ 5 Ι 
ἐννέποισα ϑεώ" τοὶ δ᾽ ἐπὶ γλεφαροις 

“» 7 2 ,ὔ͵ ᾽ν ) 

νεῦσαν ἀϑανώτοισιν: ἔπέων δὲ καρπὸς τοο 
35 ὔ τλ 

οὗ κατέφϑινε. φαντὶ γὰρ ξύν ἀλέγειν, 
Χ 

καὶ γάμον Θέτιος ἄνακτα. καὶ νεαρὰν ἔδειξαν σο- 

φῶν τος 

) ὌΝ 7 Ξ ᾿ 3 ἐποῖονα 
στόμωτ ἀπείροισιν ἄρετων Αἰίλέος 
ὰ Α 7] 5 “ 

ο χωαι Μύσιον ὠμπέελοεν 
εἰ ἢ Α , 

50 αἵμαξε Τηλέφου μέλανι ῥαίνων φόνῳ πεδίον, 1το 

5. 

ψγεφύρωσέ τ᾽ ᾿Ατρεΐδαισι νόστον, Στρ.ς. 

42 [χει]ρῶνος Β --- χεέρωνος Τ0}1. [| 4 μὴ δὲ ε΄ ΑἹ. Βο." ὅτι. ΟΧ, --- μηδὲ 

[Γ6}]. τι88. 1] Μυ. δι. Ηγ.Ἐ [{τ-ρέως τη88. (Ὁ -ἔω) ΑΙ, Βο.» --- ρέος Βὺ.Ἐ || 

44 ἀμμιν οἴηπε8 [| -δεσι Ὀ --- δεσσι Ὁ, [ΒΠ]Π ε΄ ζ΄ ΔΙ. Βο. --- δεσσιν 

Βὸ.ἘΠ[| δὲ ἑσπέραις ε΄ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ -- δ᾽ ἑσπέραις ΒΡ. Π0) (ὰ Ὁ δ᾽ ἐσπ.) 

Ι 45 κε Β -- κεν [Ὀ0]10}0ε΄ ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ ἢ ἥρωϊ] ἥρωι ΑΙ. Ι φατο 

εκ [{κρονέδας Βι. Με. τιᾶῖο [{ ἐννέποισα εἰζ΄ ΑΙ. Βο.ἢ ((π ε 'λ6 {τ, ἡνέπ.) 

-- ἐνέποισα ΒΟ ΠΠ [{ τοί δ᾽ πιβ8. ΑἹ]. Βο. Βυ. Μυ, --- τοὶ δ᾽ Ορ. δ." 
Π] γλεφ. Β..Ὠ[Π]Π}) ε΄ζ’ ΑἹ. Βο." Οχ. --- βλεφ. (ἴπ πα}10 βουῖρίο) Βύισι Μτ,Ἐ 

[|| 46 κατέφϑιε (Τ.) [{|-Ό9ῷὲ συνα[λέγειν Β --- συϊναλέγειν ὈΠ ε΄ ζ΄ ΑΙ. 
ἢο." (πὶ  σὺϊν ἴῃ Πε΄λς σύν) --- ἰἅ, (864 συν[αλ.) 51, --- Εὐν᾽ ἀλέγειν 

Ηπι. Βῦ." (1, 6. κοινά, ξυνά, χη8) Θρτορίθ; υἱᾶθ δὰ Μοίγ, --- κῦμ᾽ ἀλέγειν 
((. 68. κόημα) ϑ6ῃε, τη816 --- νῦν ἀλ. οὗ, Ν. ΧΙ, 9 - Ρ. π. 6. {{|47 γά- 
μ.. Β -- γάμου ε'ζ’ --- γάμον [Ὁ Π) Ὁ] ΑΙ. ΟΡ." --- γάμον. Βο. [{| ἄνακτα 
ΒΡΒΓΡ]Π) ΑΙ. Βο.Ἐ (οαπι οὶ. Β τὸν Δία) -- ἄναχτε ε΄ζ' ὃν. Βα. (Ὁ. 

τθοίθ) -- ἄναχτι Κκ. (ποῃ τηδ]οὴ) --- ἀκασκα ϑομάί, (ἐχ Επδβί, ΡΥ. 8. 21) τηδ]ο 

- ἄνακτας (ΒΕ. . [Π καὶ | νξανέδειξαν ΒΗ (ουπι 5.}.1) --- 

καὶ | νέαν ἔδειξαν Ὁ,Π εἶ ζ΄ ΑἹ. (ουπα 56}.3) --- καὶ | νέαν ἀνέδειξαν Ηο." Βα.Ἔ --- 
καὶ [ νεαρὰν ἔδειξαν ὅπ. (Ρν. Ηγ.) Ηπι. Βὺ. [48 στόμα Ὁ, --- στόματ᾽ 

ἀπείροισι Β -- ἰᾶ. (Ξοα σιν) Π[Π]Π} ὅπι. Βά. Ρυ. Ηγ.Ἐ (οαπὶ 50}.13) --- 
στόματ᾽ ἀπείροις Βο." Οχ. --- στόμασ᾽ ἀπείροισιν ε'ζ' --- στόμασ᾽ πείροι- 
εἷὰ ΑἹ -- στόματ᾽ ἀοιδαῖσιν ἮΖ. ἰοτηοτα [} ἀχιλέως Β -- ἀχιλλέος }}}}} 

ΑΙ. Ἐο.Ὲ Βᾶ, Οχ. --- ἀχιλέος [Ὁ "]ζ΄ 8... Ῥπ. Ηγ. {049 ὃ καὶ ΟΠΊΠ68 

ΠΠ 51 γεφυροσέ τ᾽ Ὦ, --- γεφύρῳ σέ τ᾽ ΑΙ. {{| ἀτρεάδαισι Β..ΠΌ Π ε’ζ' 
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Ἑλέναν τ᾽ ἐλύσατο, Τρώϊας 
5 ι , , εὖ , , νας ἐκταμὼν δορί, ταί νιν δύοντό ποτε μάχας ἐναριμ- 

βρότου 
"“᾿ ΕἸ 7] ͵ ,ὔ , 7 

ἔργον ἐν πεδίῳ κορύσσοντα, Μέμνονος τε βίαν τς 
ε )ὔ « , » 5 5 -“» “ 

55 ὑπέρϑυμον, Εκτορὰα τ᾽, ἄλλους τ ἀριστέας" οἷς δῶμα 
͵ 

Φερσεφονας 120 
΄ μ 9" 2 “ 

μανύων ᾿Αχίλευς, οὖρος Αἰακιδᾶν, 
ὕῇ ε 

Αἴγιναν σφετέραν τε δίξαν πρόφαινεν. 
κ Ν 5 Ὰ “ 2 ᾿ μι 

τὸν μὲν οὐδὲ ϑανόντ᾽ ἀοιδαὶ [ ἔλιπον, 125 
, ͵ Ἂν ἠξ μ ἀλλώ κοι παρώ τε πυρὰν τάφον ϑ᾽ Ἑλιχωνιαι παρϑένοι 

μ“ ΕΣ »Ὕ ἢ! ΄ Μ ν 

σταν, ἐπὶ ϑρῆνον τε πολύφαμον ἔχρεῦαν. 
“ :Ξ. ζ κ “ 
ἐδοξ᾽ ἄρω καὶ ἄϑανατοις, 130 

ΑΙ. Βο." Ῥυ. -- ἀτρεΐδαισι (Β4.) Ηγν. Βὺ." -- ἀτρείδαισι (Β4.) Ηπι.1 
νόστον Ὦ[Π Π]0 ΑΙ. Βο.Ἐ (οαμῃ 8568.) --- νύ... Β --- νοῦσον εἴζ' 

52 τρωΐας τη88. ΑἹ. ΗΒο.Ἐ Βᾶ, Οχ. Ῥυ. (Ηπι.1) Βὺ,3Ὲ --- Τροΐας 8ὅπι. Ηγ,Ἐ 
Ηι. -- Τροίας Ηα.; ΟΥ̓, δᾶ Ὁ. ΧΙ, 18, || 58 ἵνας ζ΄ Ἀο.Ἐ (οππὶ ὅ6Β.) --- 
νας Β -- ἶνας ε΄ ΑἹ. --- ἕνας ὩΠ) [[ νιν βογῖρβὶ οὰπη ΑὙτ, --- μὲν οἵη- 

Π68 Τ6]]. [|} ῥύοντο πη58. Α]. Βο.Ν -- β6ῃ. ἐρρύοντο καὶ ἐχώλυον --- ἔρύοντο 

(Βῦ.1). ΟΥ̓, δᾶ Μεοίγ. εὐ Ὁ. ΧΠῚ, 78. [[|ὦἠω ποτε μάχας ε'ζ' 8ὅ:ι. Βά. Ηγ." 
- ποτ᾽ ἐκ μάχας [Β]Π.Ὁ ΑΙ. Βο.Ἐ Οχ. Ρυ.. --- π᾿ ἐκ μάχας ΠῸ [| ῥυονθ᾽, 
ὁπότε μ. ἐ, ἔ, ἐν π. κορύσσοιτο (Βα.3); 56. ρΡαγεοϊρίαπι ἐποίαγ, [0 μαχὰς ε΄ 
- μάμας (819) [ἐν ἀριμβρότου Ὁ -- ἐν ἀναριμβρότου Ὠ} --- ἐνα- 
ριμ. ον, Β (δδο γόοοθ δχρὶ]. [0]. υἱθπηαπιὶ ΘΟ οἶ5 ῬΥΔ βίδ ἢ 1581Π}}) ---- ἐναριμ- 

βρότου εἰζ΄ ΑΙ. Πο.Ἐ (οαπι 508.) [| 54 κορύσσοντε εἰζ΄ ΑἹ. Βο. --- κο- 
ρύσσοντα [Π ΠΠ]0 Ορ." (οὰπι 8.}.) -- χκορύσσοιτο (Β5.3) Υἱάδ βαρτγᾶ. 
Ι| 55 περσ. Ὁ. 10εἰ ζ΄ ΑΙ. Βο. --- φερσ. Βὺ.Ἐ (6011. Ο. ΧΙΨ, 21; 

Ρ, ΧΙ, 2) {| ἀχιλεὺς εζ΄ ΑΙ. ὅπ. Οχ.Ἐ -- ἀχιλλεὺς ΡΠ | ἄς πιθη- 

βιτα γοοὶβ Αἴγιναν οἵ, δὰ Μοίγ. {{Ηστε ῥίζαν ε΄ Μι.Ὲ (οὰπι 508.) --- τὲ ῥέζαν 
Ὠζ’ -- τὲ ῥίξαν ΠΠΌὮ --- τερίξαν ΑἹ. Ἐο." --- τερίξαν -Χ' (ἀδίοτδ60) ΒΥ. 

|| πρόφαινε πη88. ΑἹ. πο." -νεν ΒΟ {{|ω56 οὐδὲ (Βῦ.1 Ὁ1.) Βὺ.3Ἐ --- οὔτε 

Ὀ.ΘΡΏΠ)ε ζ' ΑΙ. Βο.Ἐ 5..33. (οαπὶ 5.0.) [{ ἀοιδαὲ [ ἔλιπον (ἰδία) Ὁ. 
ΠῸ Ηπι.: Βδ.Ἐ (οάπι 50}}.) --- ἀοιδαὶ | ἐλέποντ᾽ εἰζ΄ ΑἹ, Βο.» (Ἰπτογροϊαύίοπο 
πιρίτῖοα αὐ Ο. ὙΠ, 62) --- ἀοιδαὶ [ ἔλιπόν γ᾽ ας. Ηγ. --- ἀοιδαί γ᾽ ἔλιπον 

Ηπι.3 (τ, τοοίθ; οἵ, δὰ Μοίν.) [| 51 ᾿Ἑλικωνίδες Ηοκ. [| 58 στάν (Ηγ.) ΜΙ. 
Ημ. Βὺ.Ἐ --- ἔσταν τη88. Αἱ. Βο.Ἐ --- ἔσαν ΡΥ. --- ὅοῃ. ἔστησαν [{ἔπι 

Ητω.2 [{ ἐπεὲ ϑρῆνον ἔυφαμον ὅπι. --- ἐπὶ Θρόον τε πολ, Ῥν, [{ ἔχευαν 
τη88. ΑἹ. Βο.Ἐ Βᾶ." --- ἔχεαν ὅπη. Ἠπι. Βὺῦ.Ἐ --- Β6. ἐνέβαλον. ΟΥ̓ δὰ Ο. 
ΧΙ, 18 οἱ Ρ. ΙΠ, 85. {59 ἔδοξ᾽ ἄρα καὶ ἀϑ. 5.ν.38 Βρ.5 (οχ 86}.) 
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“» « -“» ! 

ὅο ἐσλόν γε φῶτα καὶ φϑίμενον ὕμνοις ϑεᾶν διδόμεν. 

» , Ι Μ Ἄ ’ 

τὸ καὶ νῦν φέρει λόγον, ἐσσυταὶ τε Στὰ ς. 
κ"»᾿ « ,ὔ 

Μοισαιον ὡρμὼ Νικοκλέξος 
“»Ὕ “ -“» 7ὔ , ὰ , 

μνᾶμω πυγμάχρου κελωδῆσαι. γερωίρετε νιν, ὃς Ισϑμιον 
δ 7 

ὧν νῶώπος 135 
Ὰ “, 7 ΟἹ Α 7 

Δωρίων ἐλῶνχεν σελίνων" ἔπει περικτιονὼς 
τ ΤᾺ Α "» , 3 ! Α 

ὅς ἐνίκασε δὴ ποτε καὶ κεῖνος ἀνδρως ἀφύκτῳ χερὶ κλο- 
,ὔ 

νεῶν. 140 

Ἁ , “ Χ 
τὸν μὲν οὐ κατελέγχιει κριτοῦ γενεὼ 

“ ε » - " 

πατραδελφεοῦ" ὡλίκων τῷ τις ἄβρον τ4ς 
, , 

ἀμφὶ παγκρατίου Κλεάνδρῳ  πλεκέτω 
7 ,ὔὕ ΕΙ 7 3 32 δῇς, κ' ἃ ᾿ 

μυρσίνως στέφανον. ἔπεί νιν ᾿Αλχαΐῦοου τ ἄγων σὺν 
Ι 

τυχῷ 
ἀν. ι ,ὔ 7 
ἕν Ἐπιδαύρῳ τε νεῦτας δέχετο πρὶν. 150 

- ἔδοξ᾽ ἄρα καὶ ἀϑ. Ὁ. (οαπὶ 80}.) --- ἔδοξ᾽ ἀρα δ᾽ ἀϑι ΘΠ ΑΙ. -- 
ἔδοξεν ἄρα δ᾽ ἀϑ. εἶζ΄ Βο.Ἐ --- ἔδοξεν δ᾽ ἄρα αϑ, Ηπι.1 Α΄. (ματα ἱπίο]ο- 

ΓΑ) --- ἔδοξεν δ᾽ ἀρ᾽ ἐν ἀϑ. Ηπι.2 --- ἔδοξ᾽ ἄρα τόδ᾽ ἀϑ. Βὺ," ΗΙ. 
600 ἐσλόν γε φ. Εο." (ουπι ὅ.ἢ. τὸν ἀγαϑὸν ἀνδρα) --- ἐς λόγον γε φ. 

εἰζ΄ ΑΙ. [|| ϑεᾶν εἰζ' ΑἹ. Εο.Ἐ (οαπὶ β6ῃ. τῶν μουσῶν) --- ϑεὰᾶν ΘΠ -- 
οἴ. δᾶ Ο. ΥἹΠ,, 44. [| 6] φέρει] ἔχει Ηςκ. [{ λόγος 5.}.3} [|| ἔσυτ. Ὁ || 
λόγον. Ἔσσυται δὲ ὅτι, [| θ2 νιχοχλέος ΠΠ Π) Βὺῦ. -κλέους εἰζ' ΑἹ. Βο.Ἐ 
|| θ3 γεραέρετέ νιν 5οτῖρϑὶ --- ἰ4. (5664 μιν) Βιῃ. Βὸ,Ἐ --- γεραέρεταί μιν Ὁ 
ΒΡ. --- γερᾶραι τέ μιν ε᾽ζ' ΑΙ. Βο.Ἐ Βα. (φαπι ὅομ, αὐ νἱἀοίατ) --- γέ- 
ραρὲ τε μιν 8πι, ΜΙ. (Ηγ.) -- γέραιρέ τε μιν Ηπι.132 --- γεραιρέμεν Θ᾽ (Α».) 
|| ἂν νάπος Ηπι. Βῦ." (011. Ῥ, Υ, 86; 1. ΠῚ, 12) ορτορί --- ἀνάπο (γ6] ἀν 
ἀπὶ) Ὁ --- ἀναπὶ Ὦ --- ἀναπο Ἢ -- ἀνα Ὁ --- ἂν ἀπὸ ΑΙ. Βο." -- ἂν 

πέδον ε΄ζ' [[ θ4 ἔλαχεν ζ΄ Ηγ. --- ἔλαχε ε΄ ΔΙ. Βο.Ἐ || - κτέονας τη88. 851). 
Βα. Ηγ. -- κτύονας ΑἹ]. Βο. Οχ. [[ θ5 ἐνίκασε ογηηα8 | κἀκεῖνος τη85. ΑἹ. 

Βο.Ἐ (κᾷκ. Μτι.Ἐ) --- καὶ κεῖνος Βῦ." [{|ἀφύκτω [Ὁ )]ε΄ζ΄ Ορ. Βτια --- ἀφύκτῳ 

Μι.Ὲ --- ἀφύκτε ὈΠΏΓ[ὈὉ] ΑΙ. Βο. Βγ. --- ἀφῖκται οοπὶ. ΒΓγα --- Ρ. ἢ, 8 
|| χερὶ ε΄ζ'΄ ΑΙ. Βο.Ἐ --- χειρὶ Ὁ -- χειρεῖ Π --- χεῖν εἴσ Ὁ [[ τὸν μὲν 
εἰζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ --- τὸ μὲν ὈΠΠῺ [γενεὰ ε'νοζ' Ορ. 8ι. --- γενεὰ εἰες -- - 

γενεὰν ΠΠ[Ὀ]Π (πα ΠΏ νέαν) ΑΙ. Βο. Βι. Με. {{ θ νιν οπιποβ {| ἀλχα- 
Θόου τ᾽ εἶζ' ΑἹ. Βο." --- ἀλκάϑου τ᾿ Ὁ -- ἀλκάτου τ᾿ ὉΠ -- Ρ. ἡ. 6. 

[ 68 ἐν ε΄ζ' ΑΙ. Βο." (πῃ ε' εβὲ ἐν᾽) -- εἰ ΘΠ) [{ δέκετο πρίν Ηπι.: 
Βὺ." --- πρὶν ἔδεκτο τη885. ΑΙ. Βο.ἢ --- πρὶν ἐδέκεϑ᾽ (ὃν) Ηπι.2 Ατν. 
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Α 5. “ὦ “ 7 

τὸν αἰνεῖν γα παρέχει" 
[νὴ ᾿ Εὴ ἜΣ “Ἢ »“» , 

γο ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χιειᾷ καλῶν δάμασεν. 

69 παρέχει [1Π) ]ε΄ζ΄ ΑΙ. Βο." --- παρέχειν Π[Ὀ]0 {{10 ὑπὸ χει! καλῶν 
ε'ν ζ΄ ΑἹ. Βο.Ἐ (ε΄ ὑπόχεια) --- Ιἅ. (βοᾷ χει!) Με,Ἐ --- ὑπὸ χίαϊπω καλῶν, 

Τὸ (υἰϑὶ Ἰορεπᾶμπι οϑὲ χοα) --- ὑπὸ χία-[πω καλῶν. Ὦ --- ὑπο χια [πω κλῶν, 

Ὦ --- ὑπόχια | πω καλῶν, ἢ -“--- Ρ. π. 6. 

ΘαθΒογ, τέλος πινδάρου. ζ΄ --- τέλος. ΤῸ ΑἹ. --- πα!α π᾿ τοὶ]. [}} 
Θοαππηΐηῦ ἄθοθπλ γοῦβαβ ({ν, 4) ἴθ ΘΠ) --- οποἐππέμν Πἰἄδιη ἴῃ εἰζ' 
ΑΙ. Βο.Ἐ 



ΒΆΛΟΜΕΝΤΑ ΝΕ ΒΟΤΑ, 

Μίοτησηβοπ, ΕΪπάατ. 29 





ΕΆΑΟΜΈΝΤΑ ΡΙΝΌΛΔΆΓΙ ΘΕΙΌΤΑ, 
ΝΕΠοΥΐ οἱ βαρτα οἱ ἴῃ θχίουῖοῦθ ΤΔΡΡῚΠ6 βου ῖρίϊ ἀοδιρηδηῦ ἸοΟο5, αὐ 5 μδοο ἔνδρ- 
χηθπία ἴῃ τηδΐοσθ ΒοΟΘΟΚΙΪ οαϊοηθ ρΡοβὶία ϑαηῦ; 11 αἰ ἴῃ ᾿πύθυ ον 6 ΤΠ ΔΥΡῚΊΠ6. ΘΟΙ]]οοδί 
βαπί, δα αἰίθυδῖὰ Βουρ κι οαϊϊομθηι ρθοίδηϊ; αϑίουιβοο ἃ ἔναριηοηΐα ποίδία βαηΐ απᾶὰ6 

Β'ηδ Ροθίδθ ποιῃΐηθ ἴῃ ν Θηἑ πη {1}, 

. 

ΓΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ. 

οἃ. Βρ.5 1 βαα. Βὸ.! 
2 : " 

, 4 -- 
ἜΣ Ξε σον ὧὡν5ΞΞ "πο ἔχ 

’ , . 
Ὡσο  Ὡρ τὉ τν τσ ΟΣ στον ᾽ν ὡς αὐ ---- 

’ - 
τῶι σσπ- ὡς ἡ ἀνα το ΤΙ ΝΕ 

Ν 7 , 

Αἰολίδαν δὲ Σίσυφον κέλοντο 
ὍΣ δα , ,7 7 

ῳ παιδὶ τηλεφαντον ὁρσαι γερας 
Ξ' , ,ὔ 

ὠποφϑιμεένῳ Μελικέρτα. 

: 9. . 
ΞΕ πὰ δ π΄ ἥν αν δα 

“ δ) , ΕῚ ᾿ς ᾽ὔ 

ὁστις δὴ τρόπος ἐξεκυλισὲ νιν. 

: 4. : 
’ ’ ,ὔ , ων} 

-τ τ τ τ -σὐς συν ς ρος 

“Ὁ ΕΥ͂ΖΟ , δλρο ν καδι ταὶ τιν ρ-ονξ τον 

ππΣ Φ ἜΝ δ ἘΞ ἀδ'  --ἰ 

Δ ΡῈ , , - .- “ΞΕ ὧν και κον π  λσς 

’ 

ἐπῷ [ 5 ὦ ω---πἰτο οι 

ἘΞΌΝ π  -π'-  κ τὰ- νον 

ἜΣ ρει ν ΟΡΝΕΣ ὦ 

29 
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κ 5 » ’ κ 

Κλεινὸς Αἰακοῦ λόγος, κλεινὰ δὲ χαὶ ναυσιχλυτὸς 
Μ ἢ “ , » 

Αἰγινα" σὺν ϑεῶν δέ νιν αἰσα 
« 5 “ 

γλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ 
Α 3 ι Ἁ 5 “ 

Δωριεὺς ἔλθων στρατὸς ἐκτήσατο. 
Α Α ΨΨῃ. , ᾿ , 

τῶ μὲν ὕπο σταῦσμᾳ νέμονται 

οὐ ϑέμιν οὐδὲ δίκαν ξείνων ὑπερβαίνοντες" οἷοι δ᾽ 
ἀρετὰν 

“ 3 μ 7, δελφῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ 
» ’ , 

Μοισᾶν ἀγωνίων τ΄ ἄεϑλων. 

Ἰὼ ἰὼ Ια 

5 Α 

Ισμήνον 
Δ 

εν, δ πὰ δ (88 

Δ 

᾿ 
» 

"ΜῈ 

Ἕ 

"»ἝὩ 

Ἕ 

ΓΝ 

ΟΝ ΝΕ 

1; 3: ἀσ τὰ 

»ὄ᾿ 

"- 

ῳ 

ἐς 

Μ 

Ιν (} ὩΣ οὐ ΞΠ δ ν». ἜΝ 

δ ͵ , 

ἡ χρυσαλάκατον Μελιίιαν, 
Κ δ “. 8 δι ε κ 2 » ὃ " 

αὖὗμον, ἡ σπαρτῶν ἱερὸν Ὑενος ἀνόρων, 
κ , ἢ 

τῶν χκυανάμπυκα Θηβαν, 
Α , ,ὔ ε 

το παντολμον σθένος Ἥρακλεος, 
Α ’ ,ὔ ’ 

τὰν Διωνυσου πολυγαΐέοα τιμῶν, 
ἥ , ε ,ὔ ε “ 

γῶώμον λευκωλενου Ἁρμονίας ὑμνήσομεν .. ...: 
Ἂ - 

ΕΣ 
» , » , 7 

Πρῶτον μὲν εὐβουλον Θέμιν οὐρανίαν 
μπς τιον “ » κ -» 

“ρυσεαισιν ἵπποις ᾿Ωχεανοῦ παρὼ παγᾶν 
“»Ὕ Α ,ὔ ᾿ 

Μοῖραι ποτὶ κλιμακα σεμνῶν 
5 ἣγ ὦ Α ε« ἂλ 
ὥγον Οὐλύμπου λιπαρὰν κα ὁδὸν 

.ψι 

ᾧ 3 ͵ Ὗ ᾿ “ 
σωτῆρος ἄρχαιαν ὡλοχον Διὸς ἐμμεν" 
ε ν ᾿ “ 3 ! 7 5 
ᾧ δὲ τὰς χρυσάμπυκας ἀγλαοκάρπους τίκτεν ἀλα- 

« 

ϑέας ρας. 
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ὡ μὦ 4. 6α. “μὰ 

ΜΗ Σ “εν δὴ 

πον τς ἢ τοῦ ϑεοῦ 
Μ ΄ ᾿ 3 Ἀ 5 ὃ , 

ἄκουσε Κάδμος μουσικὼν ὀρδὰν ἐπιδεικνυμένου. 

"κ 
1τ0 Ὁ. 9 

ΚἈὐν οἶ “π᾿ “π΄ ς΄ῆῸΔῸὋὠῳηωΟ ς“ α,ὡςἃ, -- 

πο ,. - - 
ὰ Α 3 ε “ ,ὔ “ 

ὃς καὶ τυπεὶς ἄγνῳ πελεχει τέχετο 
᾿ ἷ 

ξανϑαν ᾿Αϑαναν. 

11 Ο» 10 

ὉΠ Ἐσὺ π τ Ξ 

,ὔ κ-ν οὐ 7 " 

Κείνων λυϑέντων σαῖς ὑπο οοερσιν, ἄναξ. 

12 Ἱ. 11 

-- ΞΕ κυ ρον τοσε Ἀπ δανο ἀρ ἀνὰ ὦ πὰ 

ΕΝ ὃ ( ᾽ὔ 

Αμμων ᾽Ολύμπου δέσποτα. 

15 8. 12 
τὰν τ τ νὰ “ὩΣ π᾿ νυσν "ὰ ρου το τ ὰ ἃ 

7 ͵ Ἵ 
Ποτνιὼ ϑεσμοφορε χρυσανιον ..... 

Αα ῬτοβθυΡ᾽ Π 81, 

14 12. 16 

τῶν ταὶς οὐρϑος 
κέ τὰν αγϑων. 
5 «“ ε“ ͵ 

Εν εργμῶσι δὲ νικᾷ τυχὰ, 

οὐ σϑένος. 

Αἃ ΗγτΠπΟΒ οὐΐδπι ἔν, 171 (1ἴπο. 69) ρογίζπογθ στϑϊδύμτη δῦ; ἔ{. θἰϊδηὶ 
ἔν. 118 (ἴπο. 70). 
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11. 

ΠΑΙΑΝΕΣ. 

οἃ. Βὸ.: 1 εἁ. Βεᾳ.ξ 
24 ᾿ 29 

͵ὔ ,7 “ ι - "» 

᾿Αμφιπολοισι μαρνάμενον μοιριᾶν περι τιμᾶν ἀπο- 
’ 

λωλεέναι. 
96 Νερορίοϊοιηο ὨΘΙΡμἾΪ5 οοοΐδο. 

20 2. 80 

: 8 πεν Χ. -" ΞΕ «- “«““ ,.ν “. 

Ὸ.------ δ᾽ 3 ε , 

Χρύσεαι ἐξ ὑπεραιέτου 
Υ 

ἄειδον Κηληδόνες. 
.6 ΤοΙΡμΐοο ἐθιρῖο. 

29. 0. 86 

ἋΣ. --Σ "4 ἥν ἘὌδ''’ -ὸἪ ἕ πὰ πὶ δ ἥἧ “--ἰ».. ἕΞς ““Ὡ -- 

Ν »" , ΕἸ ͵7 ͵ 

Δωδωναῖε μεγώσϑενες, ἀριστοτεχνὼ πάτερ, 

33 10. 89 
’ ’ 

δι, πὰ ἀξ ἀν τ πρὶ στὰ ἡ ἢ Νὴ “ποτα 

τὰν ἐ  αΥ ΝΗ φΦε-. 
’ ’ ’ ῳ, 
“Ἐν ΠΩ  πππ' τὰ τῷ πε ἂρ δ τε... ΟΝ οὐ κδ΄ - 

5 " " τῷ ΜΙ 
Τί δ᾽ ἔλπεαι σοφίαν ἔμμεναι, « ὀλίγον τοι 

ε 3 ΕἸ “ ἀνὴρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἰσχύει; 
5 ᾿ Ε ὡ ω κ “ ͵ 5» » ͵ 

οὐ γὰρ ἐσὺ ὅπως τῶ “Θεῶν βουλευμωτ᾽ ἐρευνάσει 
, ,ὔ “-" 5᾽ “οι ἢ κ ΝΜ 

βροτέᾳ φρενί: ϑνωτᾶς δ᾽ ἀπὸ μωτρὸς ἔφυ. 

ΤΥ, 

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ. 

44 2. 50 

μω"" 

. 
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᾿Αλόχῳ ποτὲ ϑωραχϑεὶς ἔπεχ, ἀλλοτρίᾳ 
5 7 

«)ωρίων. 

οα. Βρ.3 2 ᾿ οα. Βδ.! 
58 Ξ 45 

͵ ὄν β ῳχΖ 
Ὡλῶϑ ππΦΠ|Ε[Ω ῳλ “ὦ μος 

, 

δὰ τρκ ὧὖῦῷόῷ ππΦΠ ππιΠὶ πὰ πὰ ΝΙΝ ον" 

’ 

Ἄς , ---.» 
φ»" ΄οο ῷῳ το ποτῷ δ σὰ τ τ 

-ι ὦ τὰ Ὁ σπτἡ τε τὸ 

’ 
,ὔ ͵7 ις 

οτος τ παρ κε κδον τον κάτ» ΩΝ 

Χ 
“ες 
πο 3) ὦ. τ δ τ Ἐλτ-- 

᾽ὔ χ ,ὔ ΦἸΕΙΑ ΜΝ ἃ 
--οἰκ 'Ὡὰ -ῷὦ ει ἐξ ὦ πὶ ναι Ξοὶ δὰ :-ΞΞ 

’ 

τη» ΄ ,ὔ « 
ῳ ὦ τὐὐϑοουν οι ἄν ἐὨδεεσδι,- ἀμύσν 

Ἔν τπΠ' ὑλρλὺ δ τι ὦ “Ὁ 

Ἂ Γ ΄ 

7 σς΄- σ΄.-- ΄σ-Ἀ- 7 7 

τ Ὁ σα τάδς κ᾽ ἈΝ ἃ ἀπ θι μ- ὦ -πΠὶ ὸ Ὁ ὦ ΜΡ ἘπΠπΠὶ πΠπΠπΠΉΌΠΞ “5 

ΦΙ Ρ ΄ « 
δ ν ορ  ῷ ον σαὶ ρασαε; πα πὰρ κλύσαι» 

7 7 , ’ 
πὸ πόα τ Ἀερο-πὸ πα ἀνσ ὦῷ ἀ πτν 

, 

, “ὩΣ τ 
πὰ π΄ ἰτὰ ρο τὰ Κκὰ ππὶ'ὸ πῇ ἀστὸν τς 

“4 ΖΞΈΝ Ἃ ᾿Σ .-“ 
νου σ ποτῶν ΦΩὰ Ἡρὼ αὶ Ὁ Δ τ ΝΣ ὦ ῳ -- 

, 
͵ὕ σ.- 

ἘΡΙΝΎΩΝ ΠΣ ΡΥ 

, 

2 ΄“-- « 
Ἔσο ἀν ὑπ, “πΠπΠ ἀνἔο'' πππ  . 

, ’ -- Ξ-..- φ΄ῴώι͵͵, -“ }..τἷὦὦ -- -- 

’ 
ππς- Ἀν. “΄--- 

πα δ πα Ἀ μα ΩΝ ὦ ΘΙ Ὁ πὸ 

Ἴδετ᾽ ἐν χιρρόν, ᾿Ολύμπιοι, 
ἔπι τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, ϑεοί, 

πολύβατον οἵτ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸν ϑυόεντα 
ἐν ταῖς ἱεραῖς ᾿Αϑάναις 

5 οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ᾽ εὐκλέ᾽ ὠγοράν" 

ἰοδετᾶν λώχιετε στεφάνων 

τῶν τ᾽ ἐαριδρέπτων λοιβᾶν, Διόϑεν τέ με σὺν ἀγλαᾷ 
ἰδετε πορευϑέντ᾽ ἀοιδᾷ δεύτερον 

ἐπὶ κισσοδέταν ϑεόν, 

το τὸν Βρόμιον, τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν. γόνον 

ὑπάτων μὲν πατέρων μελπέμεν 

γυναικῶν τε Καὸδμειῶν ἔμολον. 
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ε ἜΞ ͵ ’ » ’ 

Ἔν ᾿Αργείᾳ Νεμέᾳ μάντιν οὐ λανϑάνει 
7, Μ εἴ ων 3 ,ὔ ε »“» Ι 

φοίνικος ἔρνος, ὅποτ᾽ οἰχϑέντος Ὥρῶν ϑαλάμου 
ΜΝ 5 “Δ 5, Ἁ 

εὐοῦμον ἐπαΐωσιν εαρ φυτὰ νεχταάρεα. 
’ , Β΄. Ὁ ὅς χὰ ἷἱ μ , 3 Α 

Ι5 τότε βάλλεται, τοτ᾽ ἐπ ἄμβροταν χέρσον ἔἐρώται 
ΝΜ ἵ ε’ “ ,ὔ 

ἰων φοβαι, ῥοδὼ τε κόμαισι μίγνυται, 
Ψ -“» ΠΡ. ᾿ κ 3 -» 
ὥχιει τ΄ ομῴφαι μελέων σὺν αὔλοις, 
5 - τ , ε “ 7 

ἄχει τε Σεμελαν ελικωμπυχκαὰ χχρροι. 

εἃ. Βῦ.! 4 οἄ. Βρᾳ.ξ 
46 - 84 

’ ῳ 
-͵Ἑ“ Γαωηἠ᾽τιρῃρῤὝῪὝ“ φῷῳ,οΙῳ “ ΤἬοὡφθοοὀἰῳ μκῳῳ -,.νἱὯρὥκω -Ὁ 

9" κ ᾿ "Ἐπὶ , 3 

Ὡ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, 
ε ’ ΕΥ “Ἢ ;ὔ 

Ελλάδος ἔρεισμα, κλειναὶ ᾿Αϑᾶναι, δαιμόνιον πτο- 
λίεϑρον. 

41 5. 56 
’ ΄, 

“μὡῳὕὡ΄ὕ᾽Ῥ.7ἢη1Χηυεὴῃυ -“, ὦ κ᾿ .- “- 

; , 
π-- ὦ» Ξε τσ ον να. τ. 

Δ τ ὰν- 

“Ψ᾿- ἧἑ {τ 3 

ε ͵ , 

Πρὶν μὲν εἷρπε σιχιοινοτένειά τ᾽ ἀοιδὰ διϑυρώμβων 
᾿ ᾿ " 7ὔ 3 μ δ΄ ἡ 

καὶ τὸ σὰν κίβδαλον ἀνθρώποισιν ἀπὸ στομάτων. 

48 0. 57 

κ ᾿ ͵ 

σοὶ μὲν κατάρχειν, 
»Ὕ ͵ ’ ε ͵ 

μῶτερ μεγάλα, πάρω ῥομβοι κυμβάλων, 
5 κ ! μ 
ἐν δὲ χεχιλάδειν κρόταλα, 

, Ν Ἁ ν" - “ αἴϑομένα δὲ δὰς ὑπὸ ξανϑαῖσι πεύκαις. 

49 τ. 8 

( ( ἽΞ ( Ι 

ΓΙ. 5 

( ( Ι 

( Ι. 1: 

( Ι Ι ( | Ι ( Ι ( | 

μι Εν 2). »» ΞΟ , ͵ὔ 
δ᾽ ἐγὼ παρ᾽ ὠμμιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα, μι} ΤΉΝ 



ΠΡΟΣΟΔΙΑ. 457 

Ὁ “ ὔ 3 " 

τὸ δὲ μὴ Διὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν. οὐ γὰρ 
Ἡ ͵ 
ἔοικος, 

ε , “"»ΝὟ ΕΥ »“ 2 6 7 

ὡρπαζομένων τῶν ἔοντων, καήσσαι παρ ἑστιᾷ, 
᾿ “] 

καὶ κακὸν ἐμμεναι. 

οα. Βρ.3 α, Βῦ.: 

ΠΝ δ: 50 
Ν Α Ν Μ“ 5 7ὔ 

Τὰν λιπαρῶν μὲν Αἰγυπτον ἀγχικρήμνον. 

θ0 9. 51 

ὠχό δι ομπί Αῷ 
᾽ “ ἤ Α ͵ 5) Ε 

ἪΝν ὅτε σύας τὸ Βοιώτιον εὔνος ενεῆπον. 

52 11. δ9 
ὔ ᾿ ᾿ .οἢ “ 5 " »“»ἽὟ᾽ 7 

Τρέχων δὲ μετὰ Πληϊόναν, ἁμὼ δ᾽ αὐτῷ κύων 
᾿ς 

[λεοντοδάμας.] 
6 Οὐΐομθ. 

138 10: 57 
ἢ 9. τοῦ. ππΦΨοΕΟ δ, Ἐπ ἂμ δ Ξε 

πο τ τ ὸς ᾿ 
ες Α ε ’ 

Ο φωμενὴς δ᾽, ὃ χρροιτυπος, 
ὰ “᾽ Τ “Λ 3 ,ὕ 

ον Μαλεώγονος ἔϑρεψψε Ναΐδος ἀκοίτας 
-' “ 

Σειληνος. 
ΒδοΚΗΐα5 Ποὺ ἔν. ἱπίου ΙΓ γα Πο05 τοῦθ, ΒΟΥΡΚ. ἱπέίθυ πὸ οτίδ. 

ΒΟΙΒΚ. ἔν. 220 οὐ 196 (1ηο, 122 οὐ 99) ΘΙ τ τη5. δαπαμηθγανυ τ. 

Υ.: 

ΠΡΟΞΟΔΙ͂Α. 

θ4. 65. " 58 
«πο ΩΝ τ οὐκ Ἐ. 

ΕΣ Ὁ : 
--Φ ὡ,υ .-- ἘΠ δε τών ἘΠ. σ΄ Ὁ ΞΟ ΥΥ Ξ 

5 “ κυ 5.59 

, ΕΖ 
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δα. Βὸ. 
59 

60 

ΕἈΑΟΜΕΝΤΑ ΒΕΙΒΟΤΑ. 

[- 1: 

ΘΌΓΟΡ ἢ ἃ. 

Χαῖρ᾽, ὦ ϑεοδμήτα, λιπαροπλοκάμου 

παίδεσσι Λατοῦς ἱμεροέστωτον ἔρνος, 

πόντου ϑύγατερ, χι,ϑονὸς εὐρείας ἀκίνητον τέρας, 
ἄντε βροτοὶ 

Δᾶλον κικλήσκοισιν, μάκαρες δ᾽ ἐν᾿Ολύμπῳ τηλέ- 

φαντον κυανέας χίϑονος ἄστρον 

Απειβύγορ ἃ. 

ρ" Ἁ Α ͵ » 

ἦν γὰρ τοπάροιδε φορητὼ χυμαάτεσσιν παντοδαπῶν 
, 

᾿ τ᾽ ἄνεμων 
ε -“νμ ε Α Ἐν, Ἔ 3 “ ΣΙ 
ῥιπαῖσιν" ἀλλ᾽ ἃ Κοιογενὴς ὅποτ᾽ ὠδίνεσσι ϑύοισ 

’ ᾽΄ 

ἀγχιτόκοις ἐπέβαινεν, 
Α 7 ἧς 3 ε 

δὴ τῦτε τέσσαρες ὀρϑαὶ 
,ὔ 4 7 

πρέμνων ἀπωρουσαν «ιϑονίων, 
Ἃ 9 39 ἠ ὅδξι - , 5 ,ὔ 
ἂν δ᾽ ἐπικράνοις σχ,έϑον πέτραν ἀδαμαντοπέδιλοι 

7 “ οζ 95 Ψ Ὦ ἢ ΕῚ 2 ,ὔ 

κίονες. ἔνϑα τεχοῖσ᾽ εὐδαίμον᾽ ἐποψψατο γένναν. 

ι ρα. Βα. 
ΖῈ 606 

’ -- 
δ, πΞ  ὠ᾿πΠ͵- ἷὧὼ 

, 

-.-- 3 - 
ὍΝ “Σὰ σον Ὑση  -τι ον 

; ’ «- .“Ξ ᾷὼω - --:-“.,.., ““φὼ -- -- "ΑΝ ας τὰν 
ζὰπ ἢ ! 3 ὔ Ἃ “Ἢ 
Γι κώλλιον ἄρχιρομένοισιν ἡ καταπαυομενοισιν, 
ΩΝ ἤ , ἃ Α “ “Ψ 3 ! 

ἢ βαϑύξζωνον τε Λατὼ καὶ ϑοᾶν ἵππων ἐλατειρὰν 

ἀεῖσαι; 
Ἀορίποείῖβ ἴθ ἌΡ θϑιη. 

 ᾿ὧ'ό'' οι ἈΠ Ε δ τν ἂν 
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᾿Ξ μὲ 1}. 

( Ιν. Ι᾿ 

, -ἂὐὖῳω “-. 

ενν Πρὸς ᾿Ολυμπίου Διός σε, 

χιρυσέω κλυτόμαντι Πυϑοῖ, 
λίσσομαι Χαρίτεσσί τε καὶ σὺν ᾿Αφροδίτᾳ 
ἐν φαϑέῳ με δέξαι ϑρόνῳ 
ἀοίδιμον 

Πιερίδων προφάταν. 
Αἃ ῬΡσυοβοάϊα ἔν". 99 (5001. 7) τϑέυμὺ Βρ.; οἵ, οὐΐδιη ἔν. 292. 

γι: 

ΠΑΡΘΕΝΙΑ. 

οἃ. ΒΕ.3 ο. εἁ. Βὅ.! 
Ἷ ᾿ ; 63 

μόρνϑαφαμον τ ῖν ὠ οὐὐθεύψον τ 
Ὦ Πάν, ᾿Αρχαδίας μεδέων, καὶ σεμνῶν ἀδύτων 

φύλαξ, 

Ματρὸς μεγώλας ὀπαδέ, σεμνᾶν Χαρίτων μέλημα 
τερπνόν. 

ὃ. ξ4 

Τὸ σαυτοῦ μέλος γλάζεις. 
6 απο. 

ἄς 66 
’ 

χ.- ’ ’ 
Ἕ τ ι δὦ. δ πὶ λον οὐ τ κ, ν΄ ς, ..... 

’ 

“" ἢ ω , -»ὝἪ Α Ὧ μάκαρ, ὄντε μεγώλας ϑεοῦ χύνω παντοδαπὸν 
,ὔ ΩΣ ͵7 

καλεοισιν Ολυύμμπιοι. 
6 φοάοσπ. 

,ὔ --ῦ.. “ὠῦήτ.ϑΞ, ὐπὸ  ἜῸ 

’ ’ ,ὔ Ξιὼ “πὋ -- Ξ ων» .-- ὦ ΔΥΌ ΞΈΡε, οὐ: 



, τας --- 

ὙΙΙ. 

ὙΠΟΡΧΗΔΜΑΤΈΤΑ. 

εἃ. Βὅ." Ἢ οᾶ. ΒΕ." 
Ἴ ; 81 

τ--- ’ ’, ῳ 
"» τ. τὰ Ὁ τα μι π΄  Ὴρ  τος-ν ἀπ “ὦ τσ ἐν τὖνϑ 

ὯΣ - ἰδ δ ἀν κυ ἐκ : . ᾿ β ἾΣ ς : 

Σύνες ὃ τοι λέγω, ζαθέων ἱερων ομώνυμε πάτερ, 
7 4 

χτιστορ Αιτνας. 
Αἃ ΗϊοΙΌΠΘΙ. 

9 

ἘΞ Ἐς 82 

’ 
ὩὩΦῃἘἘΝΠ͵ ΟΡ ὴ ΞΕ Ε δ ΕΣ τὸ 

’ ’ὔ 
-ἂὉ σι. ἶἂκν» «σὰν δ᾽ τς 

7 ι ΕῚ ι ͵ »"5Ἵ) ἤ 

Νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύϑαις ἀλῶται Στράτων, 
ἃ ͵ ᾽ ’ 

ος ἁμωξοφορητον οἶκον οὐ πεέπαται" 
κ ΕἾ “Ὕ 

ἀκλεὴς δ᾽ ἐβα τῶνδε .... 
Ἐπ Θοᾶθπι, αὐ νἱἀθίυγ, δὰ ἩΪΘΓΟΠ ΘΙ ΟΔΙΠΪΠ6. 

13 8. 88 
’ 

διά, ΞΡ Ὁ π ΠΨ υανΡ 

’ ΄--. 

"Μ΄ ῷ ὦν ὰ  ΨἑΠΞ  Ξ ΨΨΙΦἜΜΝ ΙΝ ὦ τ Γ ψῳψΌΌϑ 

πεν αὐ λοι ὅκ ςς 
εἶ δ πα τὰν τὰ ὧν Ἂς 

Υ 

,“-- ’ὔ χ ,ὕὔ 
ὟΝ ΤΥ ΟΝ ΝΜ Ἕ ὦ πΠ ὡὡΜκ ὼἔἕέ ἘΠ ππὰ Ἣν ον πρὸ “-- 

ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΒΕΠΕΟΤΑ. 

’ ’ , 
απὸ Ὡἔρ ὡ “ ὧΣ δ “-΄ ἘΦ» ὦ τὸ τ δ, τῳ ὧ ὁ 

᾿ - ὐεδᾳ ἘΣ Τὸν δινηϑεὶς ἔπγει 
“» Α μ ᾿ -“Ὕ ἤ .ῳϑἕ 

γᾶν καὶ ϑαλασσαν καὶ σχοπιαῖσιν μεγάλαις ὄρεων 
“ ΕΝ 

ὑπερ ἔστα 
ἢ ᾿ ᾿ , Ὺ- 9 ἐ- Ὁ. 

καὶ μυχρὺς δινάσσατο βαλλομενος κρηπῖδας ἄλσεων. 
Α Ι͂ “ -" 

καί ποτε τὸν τρικάρανον Πτώου χευϑμῶνα κατ- 
,ὔ 

ἐσχξ΄.-..- 

96 ΑΡο!ΐηθ. [ἢ δοάθπῃι σδυτηΐηθ ΤΘΠΘΙαΠ Ροθία αϊχογδξ 
Ι ͵ , ε ᾽ὔ 

νασπόλον μάντιν δαπέδοισιν ὁμοχλέα. 

νβ.-- ! 
᾿Απὸ Ταὐγέτοιο μὲν Λάκαιναν 
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3 , ! ε Ι ἕ 

ἐπὶ ϑηρσὶ κύνα τράφειν πυκινώτατον ἑρπετὸν 
“ "] , 

Σχύριαι δ᾽ ἐς ἀμελξιν γλώγους 
5 5 Ι αἶγες ἐξοχιωτωται" 

[ 5 ὕἷ υ κ᾽ 5 Ἄ 

ὅπλω δ᾽ ἀπ᾽ ἼΑργεος" ἅρμα Θηβαῖον" ἀλλ᾽ ἀπὸ 
“Ὃ΄ 5 , 

τς ἀγλαοχώρπου 
7 Ἵ ! 7 

Σικελίας ὀχήμω δαιδάλεον ματεύειν. 
Ἐπχ οοᾶοστῃ δᾶ ἩϊουΟΠ ΘΠ ΟὩΓΙΙΏΪΠ6. 

οἅ, Β6.2 Ἁ οἁ. Βὅ.! 
84 “ 14 

, ,ὔ 
ΝΛ τὸ π ν΄ αὶ τ σε το ον Ἐπὶ ἘΔ, ΠΝ τ - 

Ι: 
) 

Ι: 

) 

- Ι- 
) 

Χ 

ν ὡς δος. χουν ῆνοσ ει 

᾿Αχτὶς ᾿ΛΔελίου, τί, πολύσκοπε, μηδομένω, μᾶτερ 

ὀμμώτων, 

ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον, 

ἔϑηκας ἀμάχιανον ἰσχὺν ποτανὰν ἀνδράσιν, 
καὶ σοφίας δδόν, ἐπίσκοτον ἀτραπὸν ἐσσυμένα, 
ἐλαύνεις τι νεώτερον ἢ πάρος: .ψι 

5 ’ Α ἵ “ ς 

ἀλλὰ σε πρὸς Διὸς ἵππους ζαϑέας ἱκετεύω 
5 “ 5 5 Μἷ Γ Ἷ ον 

ἀπήμον᾽ ἐς ὄλβον τράποιο Θήβαις, ὦ πότνιω, παγ- 
,ὔ 

κοινον τέρας. 
,ὔ ΟἿ 5 » ’ ! δ ον 77 

πολέμου δ᾽ εἰ σᾶμα φέρεις τινὸς, ἢ καρποῦ φϑί- 
Ἃ “ , ε 7 

σιν, ἡ νιφετοῦ σϑένος ὑπέρφοατον, 
δ 5 ὔ ἉἍἝ Ι ,ὔ “δλᾷ )7 

ἢ στάσιν οὐλομένων, ἢ πόντου κενέωσιν ἀνὰ πέδον, 
ἫΝ ᾿Ὶ Ζ Ὁ ͵ 7 « ’ 

ἡ πωγετὸν χιϑονὸς, ἢ νότιον Θέρος ὕδωτι ζακότῳ 
διερόν, 

| 
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Ε “ο ͵ ͵ 5 “" , ΕἸ 5 

ἢ γαῖαν κατακλύσαισα ϑήσεις ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρ- 
“" ’ὔ 

ας γένος, 
5» 5“ Χ ω “ ,ὔ ,7 

ὀλοφύρομαι οὐδὲν ὁ τι πάντων μέτα πείσομαι. 
ἘΠΧ οσδιταΐηο ἀθ 50]15 ἀοἴθοέιι. 

οᾶ. Βῦ." 5 οἃ. Βα. 
16 : δῦ 

ὧν ὩΣ δ - 3 ς ἜΦΥΝ 

ΝΣ ΟΕ ΟΣ ΝΗ, 0ὺῷτσρίκου 
αν οι 5 ᾿ς , ε,.. 0.». 

“ Α κ 

Θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχιὰν 
«“ - »" " -“Ὕ κ , 3 Ἁ 

ἕκαστον ἐν πρᾶγος εὐϑεῖω δὴ κέλευϑος ἀρετὰν 
ἑλεῖν, 

,ὔὕ 7 

τελευται τε καλλίονες. 

τὸ 0. 87 

πὰ . τ 

-- ποτ ΟΣ ΌΝΨΝΕΝ ΘΡῪ ΟΥ̓ Ὑθ Ρ  ΟΝ 
᾿ " ς ,ὔ , 

Γλυκὺ δ᾽ ἀπείροισι πόλεμος" πεπειραμένων δέ τις 
-“ὦὥμὝ ΄ , “ 

ταρβεῖ προσιόντα νιν χαρδίᾳ περισσῶς. 

τι ᾧ 88 

το δένει, ἀδατι  π ωγο, μὰ τὰ 
-ὼω-Ὡ- Ὡξτ τ τ οτοΣ 

’ , κ ο 

᾿Ενέπισε χεχραμέν ἐν αἵματι. πολλὰ δ᾽ ἕλκε 
“ “΄ἷ 

ἐμβαλε νωμῶν 
δ , 3 ἃ... ἃ Α ᾿ 

τρωχιὺ ῥόπαλον, τέλος δ᾽ ἀείραις πρὸς στιβαρὰς 
’ 

σπαραξε πλευρας, 
..ὃ Ν δα ὃ ,ὕ ον ἢ 

αἰὼν δὲ δι᾿ ὀστέων ἐῤῥαϊσϑη. 

τ8 8. 89 

Ι Α , , 

Λακαινὼ μὲν παρϑένων ἀγέλα. 

89 12. 98. 94. 
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Ὃ Μοισαγέτας με καλεῖ χρρεῦσαι. 
ἊΚ Ἂκ 

»κ 
Μ“ἶἷἤ ᾽ κ “ “ὦν 

Αγοις ὦ κλυτῶ ϑεράποντω Λατοῖ. 

Τηΐον ΗΥΡροσοποιηαία πιπιθσαπᾶάμστῃ οϑὲ ἤν. 328 (ἴπο. 125). 

ὙΠ: 

ΕΓΚΩΜΙΑ. 

οα. Βρ.3 τ αἃ. Βὺ.! 
95 80 

Ν ε ᾿Ξ Ἔ ας Ἢ κακξε "Ξ δ τα . -. «ε 

͵ ΖΝ ε ἤ 

Βούλομαι παίδεσσιν Ἑλλάνων ...... 
Αα ΤΠ ΘΓΟΠΘ τη. 

96 2. 84 
ς ὠραν ῥήξδον 4 ὃν νρίς ρου σρι Ἰλὴντς, “ς, 

Ἔ ραλαες ἐν Ὁ ὡ ψΥτξ τῷ -. . Ὁ 

-ὧ Α , Ἔν δὲ Ῥοδον.. κατώχκισϑεν ..... 
5 5 , ) 7 
ἔν) ἀφορμαϑέντες ὑψηλῶν πολιν ἀμφινέμονται, 

- 4 “»“ΣἽ)Ύ ΟῚ ’ ,ὔ 

πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀϑανάτοις ἀνέχρντες, 
“ υ- “4 Ἷ , ἔσπετο δ᾽ ἀενάου πλούτου νέφος. 

Αἀ οδιπᾶδθπι. 

97 9. 80 

ΕΘ τ ΨΡΟΟ ΒΘ ΤΡ Η ε. 

Ξ ἄν. ἘΠῚ ὁπ τἀῤ δ ΞΔ ππαθὶ κ..5--. 

ΕῚ 7 ς 7 “ἦ 

Ολβίων δμώνυμε Δαρδανιδᾶν, 
-“-μ ! ἷ 

παῖ ϑρασυμηδες ᾿Αμύντα. 
Αα ΑἸδοχαπάγαμη Ατηγπηΐίαθ ἢ. τοροτη ΜασΘομΙΙΠ,. 

98 4. 86 
νυ λῶμα κα ρα -Ὄτ ὅς - Ξ 4 -» τ που οι σα τ πὶ θα τ τα 

ἜττΡ ΜΠ ΤῊ 
τ χοικοιτς, ἡδίθνιοι 

, 3 -ὦὝν ε » "Ὁ Πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσϑαι καλλίσταις ἀοιδαῖς" 
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“Ἢ Α 3 Ι “νΜ" ! “ 
τοῦτο γὰρ ἀδϑανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει μόνον 

[δηϑέν] 

ϑνάσκει δ᾽ ἐπιλασϑὲν καλὸν ἔργον. 

ψ" 

ΣΚΟΛΙΑ. 

οἃ. Βῦ.: 1 ἃ. Βρ.ἢ 
81 99 

ΊΤΟΡΒ ἃ ΡΥΙΠ]ἃ. 
ϑωθ ων Ἐπ δ δι. “ΞὉΞ --ὦ .-. -- 

-- -π-πυ-σ 
Ι- Ξ 2 “Δ Ἀϑ ἘΦ Ὁ» ἘΦ ἘΠ δοῖμ δϑ. γἷΝ 

Ι5 ( Ἀπ αν . δ ἡ πο μ ὩΞ 

ΣΡ ςτὸ, τ 35 

Ψ' , , . 
- τ΄ὦὖὸοὸ ὐὖὔὖὖῦ}ο -- ς, --Ἔ -- 4΄᾿΄- 

Ρ. δα. 

ὦν Δ ἘΠ -“ΞΞ ΣΝ Ὁ.“ 5 

ΓΕΑ κα ΝΑ 
ῇ Ἷ 5 »" » “" 

Πολύξεναι νεάνιδες, ἀμφίπολοι Πειϑϑοῦς ἐν ἀφνεῷ 

Κορίνενῳ, 
“ “" ἃ "“ ἤ λ Ἧ, “ 

αἵτε τὰς χιλωρᾶς λιβάνου ξανϑὰ δώκρη ϑυμιᾶτε, 
’ , ΠΩ ! ͵7 

πολλώκι μαωτέρ᾽ ἔρωτων οὐρανίαν πτάμεναι νδημα 
᾿ 5 7 

ποττῶν Αφροδίταν, 
"ὔ ἰ ΞῪ Ψ " 7 

ὑμμιν ὦ τ΄ ἄἀνωϑὲν ἀπωγορίως 
"᾿ ον “ὦν -ν -Ο 

ἔπορεν, ὦ παῖδες, ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς 
» “ 35 ) , κ Ἀ μαλθακῶς ὥρας ἀπὸ καρπὸν δρέπεσϑθαι. σὺν ὃ 

ἀνώγκᾳ πᾶν καλόν. 

Ερο ἀπ ΡΥ Ϊ τη ἃ. 
ν»" ἮὌδι νυ ο ἱ ον “ἝΞ β - 

Ι- Ι'ς Ἕ 

᾿Αλλὰ ϑαυμάξζω, τί με λεξοῦντι ᾿Ισϑμοῦ δεσπόται 

τοιώνδε μελίφρονος ἀρχιὰν εὑρόμενον σχολίου 
ξυνάορον ξυναῖς γυναιξίν. 



ΣΚΟΛΙΑ. 

ῬυΐΤΐ ὙΘΙΒ115. ΒΘοΙ ἢ δ 6 ΒΟ ΡΠ Δ 6. ἰ᾿ἐ{π|η}. 
᾿ “Ὕ 

Διδώξωμεν χρυσὸν καϑαρᾷ βασάνῳ 

ροάπβ 8118. 
ον ᾿ὰ ὔ, ᾿ -ιΎηΎἷἝἧς » Ὑ 

Ὦ Κύπρου δέσποινα, τεὸν δεῦτ᾽ ἐς ἄλσος 
“ 

βαάδων 
Ἂν Ὅν Ὁ ἡ - “ ΒΡ “» , 

κουρῶν ὥγελων εκωτογγυιον ἐΞενοφων τελέξωὶις 
5 4 53 5 -“" 3 7 
ἐπαγαν εὐχιωλαῖς ἰανϑείς. 

εα. Βρι5 Ω, 

Θύγ ΟΡ ἃ 9. 

, ,ὔ ἵ 
τ στὸ ἀν τὰν κα σα δὴν τὸ να κὺρ Ἄππτο συσυ το τ  Ὡ ὩΑ “Ὁ 

’ ,) ’ ,ὔ 
πρὶ ΚΑ τοῦ δελὸ ταφή ποῦς  ἰὩπ --α ΞοῪ ἘΠΔΎΝΩΣ πες ΞΕ ΤΣ 

᾽7 ,ὔ ἘΞ Ξ 
-- - “-.ΔΑχὡι,ιὧἷὐςς, φτοῦ νον ν- 

’ὔ  : ἴξ τν τῇ , 
το δ κοι σ κς αλκς ὐδος.-»" τως δ. πτὶ νος τῆν τ- 

Τὶ ΡΟ ᾷ 1 

,ὔ ,ὔ 
φ τς ὸ  πτι δπὋ ΠΥ 5 πο ἌΘΑ τὰ  ππτ͵ιὶ-- ἡγος δι ἌΣ -- 

, , --ς 
ξερες ἡκν, ἈΩΔῚ ἀπ ΩΝ Ἔ- ες τ ΕΞ ὰσ 

, δ 
-Ξ τῶ ν΄ ἰᾶν πα σο νοὶ 

ἢ 8. 

ὕερ- 

46ς 

ο, Βὸ. 
88 

. νΝ Εοΐ, 
Χρῆν μὲν κωτὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσϑαι, ϑυμέ, σὺν 

ς Ἃ 

ὠλικια " 
Α κυ ἢ ὕ7 

τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖνώως τις ὄσσων μαωρμαριζοίσας 
δρωκεὶς 

εὰ Α 7 5 ΕἸ ῇ 

ὃς μὴ πόσῳ κυμαίνεται, ἐξ ἀδάμαντος 
δ ἰ, ἠ 7ὔ δ, 

ἢ σιδαρου χεχάλκευται μέλοωιναν κωρδίαν 
Μοτήτηήεοῃ, ῬΊπαδγ, 90 
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ρα, Βῦ.: 
89 

οῦ 

ΓΑΛΟΜΕΝΤΑ ΒΕ ΟΥΤΑ 

ΑποιβίγορΒ ἃ. 

Ψυχιρῶ φλογί, πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίτας ἀτιμασϑεὶς ἑλι- 
χοβλεφάρου 

ἢ περὶ χρήμασι μοχ,ϑίζει βιαίως, ἢ γυναικείῳ 
ϑράσει 

᾿ -“" “ ΄ ἢ ’ 

ψυχῶν φορεῖται πᾶσαν δὲν ϑεραπεύων. 
5 Ἦν Οἱ » ἢ Ἂν ὰ ο 

ἀλλ᾽ ἐγὼ τῶσδ᾽ ἕκατι κηρὸς ὡς δαχ,ϑεὶς ἔλᾳ 

Ελρο Δα 5. 

ἱρᾶν μελισσᾶν τάκομαι, εὖτ᾽ ἂν ἴδω παίδων νεό- 
γύυιον ἐς ἧβαν. 

ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ Πειϑω τε ναίει 
Α . μ εἱ 

καὶ Χαρις υἱὸν ᾿Αγησίλα. 
ΤΉ Θοχοθο Τοποαᾶϊΐο. 

ς οἅ. Βρ.ξ 
9. 1018 

Ω- » μ 5 ν“ν 

Ω « Θ ρασύβουλ᾽, ἐρωτᾶν ὄχιημ᾽ ἀοιδῶν 
Γω ,ὔ 

τοῦτο τοι πέμπω μεταδόρπιον. ἐν ξυνῷ κεν εἴη 

συμποταισίν τε γλυκερὸν 
Ἂ “ ων Ά ΄ 7 

καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίκεσσιν ᾿ΑΜϑαναίαισι 
’ 

κέντρον. 
ΤὨΓΑΒΥ Ό]Ο ΧΘΠΟΟΥ ΔΕΒ ἴ. ΑρΥϊσοητηο. 

““,ω 

ᾳΑ“ 
- - 3 -- -᾿ , ;» -- 

νι χ΄ «- ͵ὔ ᾿. 

«Ὁ πῃ, ΟῚ ΝΎ ναΣ, 

Χάριτάς τ᾽ ᾿Αφροδισίων ἐρώτων, 

ὄφρα σὺν χιειμώρρῳ» μεϑύω, 

᾿Αγάϑωνι δὲ καλῷ κότταβον. 

»" ϑοττϑλλπ ον ΛΝ μκοδπππαιια αι» ὦ. 



οαἅ. Βρ.,3 
1092 

109 

609 

101} 
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Ἂ Τὰ , 
᾿ς οτος ν᾿ ν» ἀΞ 3 » “πὰ Ξτ' 

Τόν βὼ Τέρπανδρός ποϑ᾽ ὃ Λέσβιος εὗρεν 

πρῶτος ἐν δείπνοισι Λυδῶν 
᾿ 5 7, Ε “ 5 Ι 7 

ψαλμὸν ἀντιφϑογγον ὑψηλᾷς ἀκούων πηκχτίδος. 
Αα ἩϊοτοηρΙη. 

ῃ' ΕΔ 

ἘΑΟΣ δε δεδ Το ΣῪ. 
5 5 7 

Μηδ’ ἀὠμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ" πολύ τοι 
2 ᾿ ΦὐΥ 

φέρτιστον ἀνδρὶ τερπνος αἱων. 

Αα οππᾶθρμῃ. 

-- 98 

τ-τ- , ῤ-“  -- ΕΝ τ  ΞΞ ΣΡ ον...“ 

ΠῚ νυ πὰ 

Ἀκ Ἂ 
ἐξ 

-ἰὰ ἌΝ ἀρ πο ὩΣ Ὡς . 

»- ι " ι , 
Κείνῳ μὲν Αἴτνω δεσμὸς ὑπερφίαλος 
5 Υ 

αμφικειτοαι" 

Ἐξ ἢ 
ὴξ 

2 2 Φ. 2] Π.. “ Αλλ᾽ οἷος ἁπλῶώτον χεράϊζες «γεῶν 
ὩΣ Ὁ [- ἤ ΕἸ 7] “," Γ 

Τυφων εκωτοντακάρανον ἄνωγκᾳ, Ζευ πώτερ, 
ἘΝ ἘΠΕ Υ͂ ,ὔ 

εἰν Αρίμοις ποτε. 
7) ΕΙΣ Θοᾶάθτῃ, αὖ νἱἀδέμπν, οαττηΐηο. Βῦ. -- Βρ. Πδοο ἔν. δᾶ Ῥγοβο- 

αἴα τϑίπ, 

ὃ. ο4 

ἐολοοετος ᾿ς σϑΥσψαβ 

οὐ... 
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Δείπνου δὲ λήγοντος γλυκὺ τρωγάλιον 
5 Υ» 

καίπερ πέδ᾽ ἀφϑονον βοραν. 

Αἃ ϑοο!ῖα οἐΐαιῃ ἔν. 950 {(ἴπῸ. 183) 4 ΒΡ. τοίδσγξῃγ. 

ροᾷ. Βδ.": 
95 

ΙΘῚ 

ΡΣ ΠῚ 
’ 

-ἰαν Ὡ» 

’ 
“π' Ὧὦ» 

Τοῖσι 

» 

Ὁ 
ΣΝ 

".- 

Χ. 

ΘΡΗ͂ΝΟΙ. 

οἅ. Βρ.3 
108. 101. 

ς-ι π - Ξ  στ συν τ 

’ 
πὸ ἢ πῶ, ΡΞ ΨΥ ΞΞ 

’ὔ ’ ὌΡΗ Θ᾿ ΣΕ Δ ΡῈ ὶς. 

ΝΥΝ ΘΟ Ἐν ἰ-: 

͵ ’ ,ὔ --- 
πο πο νι τ  λλ οὐὐολ 9. ον ἂ} ἃ... ,«-. 

αν τ 

“ 
ω  ππππὸ  Ἧ'᾽ Ἐπ να τὸ ΟΡ  ΞΟΝ ἧι ον 

μ“ ν 

λάμπει μὲν 
,ὔ 

μένος 
7 ᾿ » ᾿ “ 

ἀελίου τὰν ἐνθάδε νύχτα 
’ 

χάτω 
’ » ,ὔ 5 ν᾿ 

φοινικορόδοις τ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι προώστιον αὐτῶν 
- -» , 

καὶ λιβάνῳ σκιαρᾷ καὶ χρυσέοις καρποῖς βεβριϑεν. 
κ ᾿ Α 7) Α Ν -ν 

καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοις τε, τοὶ δὲ πεσσοῖς, 
ΝΝ Ν 7 4 ᾿Ἶ ’ 

5 τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὼ δέ σφισιν 
ο “ἤ 

εὐανθὴς ἅπας τέϑαλεν ολβος" 
δ ι 5 ἃ ᾿ κ “»Ὕ ,ὔ ὀδμὼ δ᾽ ἐρατὸν κατὼ “χιῶρον κίδνωται 

Α ’ Ι »» ΄χν ΜΝ 

αἰεὶ ϑύυὼ μιγνύντων πυρὶ τηλεφανεῖ παντοῖα ϑεῶν 
κ »"ὦν 

ἐπὶ βωμοῖς. 
Ἐχ ἥμπο δ]1π5 βίγορδο Ἰπ1Π5 ΟΔΥΤΉΪΠΪ5 Πᾷ6Ο ΒΠΡΟΥΒπ: 

Ν Α κ Ε ͵ ! 
Ενϑὲν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκοτον 

βληχιοὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοί... ... 

τϑ 108 

( | ἢ β ( | | 

Ιχ ( 

( ( Ϊ 
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5 « Ἵ " ἤ 7, ᾿ Ολβίᾳ δ᾽ ἅπαντες αἰσᾳ λυσίπονον [μετανίσσονται] 
“ 

τελευτῶν. 
᾿ » κ “ ᾿ “ 

καὶ σῶμω μὲν πάντων ἕπεται Θονώτῳ περισϑενεῖ, 
) δο “ 7ὔ ἘΣΊΓον ΥΝ Α Ζ ΕἾ 

ζωον δ᾽ ετι λείπεται αἰῶνος εἰδωλον" τὸ γάρ ἔστι 
, 

μονον 
» “ ω δα . , ἌΡ ον ε 

ἐκ ϑεῶν" εὕδει δὲ πρασσόντων μελέων, ἀτὰρ εὕ- 
5 "» Ἢ , 

δοντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις 
7, “» - Ἃ "» 7 

δείκνυσι τερπνῶν ἔἐφερποισαν “(αλεπὼν τε Χρισιν. 

ρᾷ. Βο.: 
91 9 

, 
ΠΤ πἷδὸὃ λυ. ῳ ῳὼ 

,ὔ 
πον ἌΞετῷ 

, 

, τς ,.πΞ ,ὕ 
πὴ . ῳῳ ΦῳΩ  φῳ Ὡς πα τἂν ΝΜ, τ -π 

Ν τᾷ ΕΣ , ε Ἵ 
ψυχαὶ δ᾽ ἀσεβέων ὑπουρανιοι 

τι “Ἢ Ὁ, “ἷ 

γα πωτῶώνται ἐν ἄλγεσι φονίοις 
ε ) Ι 5 “Ὕ 

ὑπὸ ζεύγλαις ἀφύκτοις κακῶν" 
3 , ον ἡ έ ! 

εὐσεβέων δ᾽ ἐπουράνιοι νάοισαι 
“Νἦ Ἂ ἢ το τ ΕἸ « 

μολπαῖς μάκαρω μέγαν ἀείδοντ᾽ ἐν ὕμνοις. 

1. 98 
-ὴἋ--πῳ͵ ω τ- ΞΟ τ} --α --- -- τὶ 

ΣΝ ΕΣ Ξ: 

[ΠΣ 
( ( ! ( ] ( 

Ιν Ις ΝΟ - -- Ὁ 

, , 
ἈΚ τ - -οοὺὺὺ-- "33 

Ἐ΄- 

πτῦκανι [Ἔτῳει κ᾿. ἘΜ τυ “-- 

ὶς ’ὔ 
τ πὸ, οἰ “ὐπὸ ὦ τ-τοὐἰς-- τὰν πὰς - 

τ' δλ { κ᾿ “" 

Οἷσι δὲ Φερσεφονὼ ποινὼν παλαιοῦ πένϑεος 

“ὌΝ πα πὰς. ων  --- 

, 3 " “ “ 7 τ ἢ ΡΤ χοὸς 
δέξεται, ἐς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτεὶ 

» Ν 7 

ἀνδιδοὶ ψυχὰν πάλιν. 
- “» “ -; κ Ν ,ὔ νι ἐκ τῶν βασιλῆες ἀγαυοὶ καὶ σϑένει κραιπνοὶ σο- 

7 , 

φιᾷ τε μεγιστοι 
Ἶ " 5 5» , δ Ἃ ᾿ “ 

ἄνδρες αὐξοντ᾽" ἐς δὲ τὸν λοιπὸν “ιρόνον ἥρωες 
ς τ ) ͵ “ 
ὥγνοι πρὸς ἀνκὴρωπων καλεῦνται. 
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αἃ. Βῦ.: ἤ εἁ. Βᾳ.3 
99 ; 111 

ραν ὄνων, 
3 " 

ΓΈ τὰ εὐδαιμόνων 
’ " ΕἾ Ν 

δρωπέτως οὐκ ἔστιν ολβος. 

100 θ. 113 

διό νος πὰ ἀοροτ δ οινν, 
, Α “ Α , ΝΜ ἦ ΘΑ," 

Πέφνε δὲ τρεῖς καὶ δέκ᾽ ἀνδρας" τετρώτῳ δ᾽ αὐτὸς 
ἣ 

πεδαϑη. 

102 δ. 114 

͵ Φ νδς νο», παρ ὁ μος 

Μ ΕΛ. Ὶ -“ Λ 

Ολβιος ὅστις ἰδὼν ἐχεῖνα κοίλαν 
“- εἰν ͵ “᾿ Ἁ ͵ ἣ 

εἶσιν ὑπὸ χιϑονα" «“οἷδεν μὲν βιότοιο τελευτάν, 
“ΞΟ ΐ 3 “ 

οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχιαν. 
6 ΕΠΘΕΒΙηΪ15. 

» ὦ 

ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΕἸΔΩΝ. 

104 1. 117 
, Ι « ᾿ -» 

Τι ϑεὸς; ὃ τι τὸ πᾶν. 

9 
105 Πν 118 

ΠΣ δέον σὸς Ὁ ΑΝ ον το Δ τρι , ΐ ; 

Θεὸς ὃ τὰ πᾶντὰ τεύχων βροτοῖς καὶ χώριν ἀοιδᾷ 
᾿ ἥ 

φυτεύει. 

106 υ. 119 

ΩΝ ἔὐξσ 

ἐὲ ὦ ἘΣ 

-»- -ὖν Ὺν “ὍὁΔΑΟ0ῸὩΠΝΝ Νὰ υν-“αιἰἸὰλΝηο 
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Θεῷ δὲ δυνωτὸν ἐκ μελαίνας 
νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος, 

κελαινεφέϊ δὲ σκότει καλύψαι καθαρὸν 

ἁμέρος σέλας. 

6, Βρ.3 4. οα. Βὸ.! 
120 

121 

122 

12Ὁ 

124 

101 

Χ. Μ“, " πον " Ὸ - τὰ ““- 

, 

’ ἔς πῆς 
ἝὩ Ἂ2 ΠΑ 5 δ ἘῸΝ 

, 
΄.-- 

ἘΠῚ ΕΞ ὌΠ τσ οωὸςῷ) --- ν- 

-“ Ι 2 Μἶ ΟΕ ἀξ τονῇ 

Κεινοι γῶρ τ΄ ἄνοσοι Χωϊ ὥγηραοι 
Ἵ] 7 

πόνων τ᾽ ἄπειροι, βαρυβόαν 
Α Ι ᾿ 

πορῦμον πεφευγότες ᾿Ανχέροντος. 
6 α115. 

Ὁ. 108 
γά “ ᾿ς 

᾿Ελασίβροντε παὶ Ῥέας. 
Αἃ Τογνριη. 

0. 
-“»" ΓΝ , ! 

Θεὼν ἄἀτε πλέον τι λώχων. 
96 θοᾶρθχῃ. 

109 

9. 112 

Πῦρ πνέοντος ἅ τε κεραυνοῦ 

ἀγχιστω δεξιὰν κατὼ τχιεῖρα πατρὸς 
ἱζεαι. 

79 Μίηουνδ. 

115 

Ἔν χρόνῳ δ᾽ ἐγένετ᾽ ᾿Απόλλων. 
114 

12. 
τ ὁ --- 
ἘΞ ὗν 

11 
Χ 
πο π΄. λ κ -Ξ  ΝΑΥΞΟ τ - 

᾿Ορχήστ᾽ ἀγλαΐως ἀνάσσων, εὐρυφάρετρ᾽ ᾿Απολλον. 



118 

119 

125 

121 

ἐΥΟΙΡΙΣΣ τς δὲ ϑνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν. 

’ 
ἘΣΣΙ - “Μ᾿ »»; -ππ "“᾿ "“; ΦἊἙἹἴ ἘΞ 

Μαντεύεο, Μοῖσα" 

ΡΗΛΟΜΕΝΤΑ ΒΕΙΒΟΤΑ. 

19. 

-- τ “2 ἂἄ ἀν πὰ ἰς δυσι ΠΡ σὰν 

96. ΑΡΟΙΙηο. 

"» 

15; 

’ὔ 
“ἡ -- 

10. 
“ ν ὔ 

Μοῖσ᾽ ἄνεηκε με. 

Χ. 

ΡΨ 

Δενδρέων δὲ νομὸν Διόνυσος πολυγαϑὴς αὐξάνοι, 

"“ 5. 

, ᾿Ξ αν. τ σα ον. 

ἄγνον φέγγος ὀπώρας. 

΄ 

|: Ι: [: 

λΡ᾿ - 

3υ. ! 
Ελαφρὰν κυπάρισσον φιλέειν, 

ἐᾶν δὲ νομὸν Κρήτας περιδαῖον. 
5 9 » » , "» 

ἐμοὶ δ᾽ ὀλίγον μὲν γᾶς δέδοται, δὅϑεν ἀδρυς" 
3 3 2 5» 7 

πενϑέων δ᾽ οὐκ ἐλαχιον οὐδὲ στασίων. 

,ὔ 

Ι: 

Τί , δ᾽ ἔρδων φίλος 

σοί τε, καρτεροβροντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις, 

Εὐθϑυμίᾳ τε μέλων εἴην, 

τοῦτ᾽ αἰτημί σε. 

προφατεύσω δ᾽ ἐγω. 

οἃ. ΒΕ. 
138 

121 

190 

191 

183 

μ} 
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ΕΡΌΔΝ οὔ, τὰ ΕΝ 

᾿Ξ ὥς ΝΒ 

“Ω. τάλας ἐφώμερε, νήπιω ΠΟ ρήματά μοι 

διακομπεων. 
5ΙΠΘπιι5. ΟἸγΡρο ῬΕΣΥΒΙ. 

τ δὺ 
195 : 120 

, εν 
Ξεὸ Ἰ με ει πὸ ὦ» ΡΣ τ ως. 

Ταῖς ἱεραῖσι μελίσσαις τέρπεται. 
Ἐονίαϑϑθ ἄρ ῬγοβοΥΡΙ ἃ. 

186 ᾿- 155 
Ξε Κα το ἜΝ τυ σὺ 

τι οἷν ΓΑ χρόνος σωτὴρ ἄριστος. 

1837 0 188 
Ἔτι τος 

ἔλνακτα τῶν πάντων ὑπερβάλλοντα. “ορόνον μα- 

χάρων. 

138 51, 194 

ς ᾿ 

ἈΉΡ ἐλ μα οἱ μὲν 

κωτωκάρα δεσμοῖσι δέδενται ..... 

140 94. 187 
τολυδοι σον -ῦχο. οὐδε εν τ ΣΝ 

᾿Αλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς. 
9 Οἱο οὐ Ἐρμίδϊτίο. 

141 .- εἰς 
’ ,ὔ ΕἸ ,ὔ 

Φιλομώνχιον γένος ἐκ ἹΠερσέος. 

142 49. 140 

ἐν τὸ στ πὸ ναὶ ρῶς ΡΟΣ 
,ὔ ,ὔ ΕΧΩΣ κ- 

᾿Ισοδεένδρου τέχμαρ αἰῶνος λωχιῖσαι 
16 Ηδμδανυδᾶϊθι5. 

148 44. 147 
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δα. Βο."; 
148 

150 

ΕΗΛΟΜΌΝΤΑ ΒΕΙΕΟΤΑ. 

’ 
ἼφΞ μα ὌΠ ἘΞ Τὰν δύ κα ἀν 

᾿Ανδροδώμαντα δ᾽ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιω- 

δέος οἴνου, 

ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γώλω χερσὶ τραπεζῶν 

ὥϑεον, αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων κεράτων 

πίνοντες ἐπλάζοντο. 
ο Οοηΐίϑιισὶϑ. 

᾿- 
-- -ῳῃ:: Ὡ ΕΝ "» » 

΄ ΝᾺ -“" 2 “ Α 

ο δὲ “χλωραιῖις ἐλάταισι τύυπεις 
ΕἾ ἐν ὙΠ. “ ᾿ 3 -» » 

χε ὑπὸ χιϑόνα Καινεὺς σχίσαις δρδγῷ ποδὶ γᾶν. 

κ, Ἄν δ} αν δ -- ΞΕ’ πὶ δ» “Ὁ : κω ] 
,ὔ ’ ΄χ 
-ἰ πα" ἡ ἐς ιν δ. Ὁ ἀμ δου ἀμνσ  υὐὐνιί ῦξις 

’ ,ὔ 
“ἝΝ νὰ τ  τκ  σαι τὸ μ᾿, τ 

’ , ’ κ 
-ν δ ᾿ἸΣπϑὶ ας ασὸ τῷ τς σὰ, ϑιβλασεν 

’ ᾿ΕΝ ’ ’ « 
“τς ὑδ' τ...“ δ οὶ πα ἂπΠ ἐν ἀπ τ ων 

Δοιὰ βοῶν 
5) ) 

ϑέρμ᾽ ἔδει ἀνθρακιὰν στέψναντα πυρίπνοά τε 
͵ ῇ -“ 

σώματα" καὶ τότ᾽ ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν 
3» ᾽ν» » -- ; , 
εἶδον ἠδ᾽ ὄστεων στενωγμὸν βαρύν" 
9: δὲ δ ὃ »"ὝἭ Α 9 “"Ἢ μ 
ἥν ὃὲ ειδοντῶ διωκριναι πολλὸς ἐν καιρῷ “χρόνος. 
6 Ἠθτοα]ο. 

δὰ δέκ ὰν ἃ α΄ ΠΝ κα ἃ 

, 
»--.-. 

ΠΟ τ ες τ Ἀδ υδν 

’ 
δῶν ἂρ ἃν ἢ “πΠ ὼ Ἰὼ “5 

“ “ « 
ἡ να Δὰν ,.πρὸ τὸ ἢν ἐμ πὰ κ)Ὅ μδ΄ δὰ 

, ᾳῳ 
Ὧν πὶ ἂν ὦ νὰ σὰν Ἂν 

’ 

-.-. -- 
Ὄἥ τἷὦὐ οὐδ συ ἐὰν τὸ ὩΣ δἰ τὰ κ ῳ ““ “Ὁ 

«ὦ “ ’, ῳσ 
σ χε ανν κραδις» Ἀσὰ ἀπ ὺς δ ἀν- 

’ ’ὔ ῳ 
τ... ὦ ἣν ἀν πὰ ἡ ἐν “Ὁ “ὦ κα, “ὖ΄ 

4ῦ οἅ. Βα.2 

140 
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Α 7 

εὐνᾶ ὑῖς μ5᾽ κατῶὼ φύσιν 
Υ ε Δ ᾿ 

νόμος ὃ πάντων βασιλεὺς 
“» κ τ » 

ϑνωτῶν τε καὶ ἀνσανώτων 
" χω ᾿ ͵ 
ὥγει δικαιῶν το βιαιοτωτον 
ε 7 7 

5 ὑπερτώτῳ χειρί. τεχιμμοαίρομαι 
“ ε ᾽ὔ 5 ᾿ ͵ ͵ 

ἔργοισιν Ἡρακλέος" ἐπεὶ Τηρυονω θοὰς 
,ὔ 5 ΝΝ “ 5 ,ὔ 

Κυχλωπίων ἔπι προυρων Ἐύρυσϑεος 
οἱ ͵7 ἘΦ 5 Ι “ὔ 

ἀναιτήτος τε καὶ ὥπριώτας ἡλῶσεν. 

αα. Βα. οᾷ. Βῦ.! 

200 45. 19 

ων 0» 

ΙΝ 

3 “ὕ[ “ 3 ΞῊΝ τον 
ἄλλο δ᾽ ἀλλοισιν νομισμώ, σφετέραν δ᾽ αἰνεὶ 

7 

δίκαν 
“ 

εχαστος. 

141 51. 154 

Ι ἕ ε 

Παντω ϑύειν ἕκωτον. 
7.6 Τιυϑιζαπ 5. 

148 94. 157 

δὲν δ πα ἘΕΌΥΟΟΝ 
κοῦ ᾿ Αἴ μΑ , " 

. κατὼ μὲν φίλω τέκν᾽ ἐπεῷῴνεν 
ῃ : « Ξε . ᾿ ἱ 

ϑάλλοντας ἡβαᾳ δυωδεκ᾽, αὐτὸν δὲ τρίτον 
Ἐογίαϑϑθο ἀρ Ἠργοι]ο ΝοΙριπι οὐ Π]ϊος οοοϊᾶρφηΐθο. 

149 ΒΌ. 158 
1: ] “΄ἢῃῇ΄᾽΄] ρα τον ἊΣ τ π-ππ-π ΝΩ͂Ν Ὡροοσο .-ὰ 

[5 ΙΣ- Ι- ὍΝ σὰν .Σ ἐδ ααπκΞ " Ἑ ωΝ ρ  Μ Ὁ -.. 

΄ ’ 
τ τ Κ᾿ ΝΑ , τ ἡ στ Ξς 

ε [015 

( 

-᾿ Ι- 

Ἂ ,ὔ 2 , ͵ ΕῚ 

Οὐ Πηλέος ἀντιϑέου μοχ,ίϑοις νεότως ἐπέλαμψεν 

᾿ μυρίοις : 
» Α Ἷς Ὶ ενν ἦτ ΕΝ 

πρῶτον μὲν ᾿Αλκμήνας σὺν υἱῷ Τρωϊον ἀμ πεδίον 



μὴ 

476 ΕἈᾺΑΟΜΕΝΤΑ ΒΕ ΒΟΤΑ. 

»" Ι 93" 5 

καὶ μετὼ ξωστῆρας ᾿Αμαζονας ἦλθεν, καὶ τὸν ᾿1ώ- 

σονος εὔδοξον πλόον 
᾿ 2: “ 3 

ἐκτελέσσαις εἷλε Μήδειαν ἐκ Κόλχων δόμων. 

εἃ. Βδ.! - οἅ. Βε.3 

100 ΟΊ. 150 
ΕΣ Ἐν Ασα ον πα 
κὰδ 

Σύριον εὐρυαΐχιμαν διεῖπον στρατόν. 
26 ΑΙδΖΟΙΪ808Β. 

1584 

Πεπρωμέναν εϑῆχε μοῖραν μετατρατπεῖν 
5. ἃν Ν 5 Ὰ » “ 
ἀνδροφϑόρον" οὐδὲ σιγᾷ κατερρύη. 

96 Οφρᾶϊρο. 

108 62. 186 

ἐννννν αἰνγμῶ παρϑένου 

ἐξ ἀγριᾶν γνάϑων ....... 
6 5'Ρῃίΐηρϑ. 

166 θ8. 158 

ἥν Σὲ . δ᾽ οὐδὲν προσαιτέων 
" “ ΐᾷᾧ 

᾿ νυ .π ςΣ ἐφϑεγξώμαν ἐπ 
Ῥγδθοθαάρθηξβ ἔγδρτωθητὶ δῃ {15 ΓΟ ΡΒ 1. 

107 θ4. 158 

κ , Ἅ αἶ 7 ΕῚ ἤ 

Τροχον μελος " ται δὲ Χείρωνος εντολᾶς. 
6 ΑΟΘΒ116 δρᾷ ΟΠΒσοποπὶ οἀμποδίο. 

168 ρῦ. 151 

“-“« ὦ “,πἰὼὼν “-““-ἰλ.ΧΚκ, -πωῳ; 

Ἔν δασκίοισιν πατήρ᾽ εν: νός ΒΕ: 
6 Ῥεῖρθο ΛΟ 15 ραίγο; οχ θοᾶθι, αἴο ῬΥΪι5, ΟΑΥΓΪΠη6. 
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οᾷ, Ῥρ.3 00 οα. Βῦ.ὕ: 

109 

--- ἢ ἝἍ , ν᾿, 
Ὁ σον ὡς αν ἰδ ἔσαν ὦν 49 »»ἀαὶ σῦς θὸ ἀῶ δ ἘΞ 

ἢ ͵ ἢ 
Νόμων ἀκούοντες ϑεόδμητον κέλαδον. 
6 Οδᾶπιο δὲ Ἡδυπιοπΐα, γ61 ἄρ Ῥοῖθο οὐ ΤΠοίᾶθ. 

100 οζ, 110 
ποτ νι ΞΡ 9 ΕΞ ᾿ 

τ ΟΝ ΤΟ ΡΟ ΣΡ 

᾿γφαίνω δ᾽ ᾿Αμυϑαονίδαις ποικίλον 
" 

ἀνδημο,. 

101 οἱ 18 08. θ0. 112 6171 

τ φευλευνηο. τ νυ ἢ 
θα ροκου Ἀ αθδισν,, τ ὑκενος 
ἜΑ Ή Ή ΉΣ 
πον τὸ πον οθων 
Ἐπ υτον πὰ  τυ δ ὐς Ἡρ το λιέτων εἰ ΑΜΝΑΡΝ ἐλ μνε 
ΠΡ της Θ ανδηο ον ο κα δῆριν ἡ τ οΥ σύσυνο, ᾿νήμ ἐν 
ΟΕ ΗΣΦ ΥΥΟΣ ἐξῆν Δεν Ρώ, Ἔ 

10] 

18 

ι Ψ 5 δε. δ 3 -»- “ 
Μη πρὸς ἅπαντας ἀναρῥήξωι τὸν ἀχιρεῖον λόγον 112 
δ 3, .8} Ἷ -“ὦ᾿᾽α ε ἐ 7 , 

ἔστ ὅτε πιστοτῶτα σιγῶς δος" κέντρον δὲ μάχιας 
ς ͵ ͵ ΠῚ ᾿ δ ᾽ 

ο χρωτιστεύυων λογος. Αλλοτριοισιν μὴ προφαίνειν ττι 
,ὔ 

τίς φερεται 
᾽ὔ ΕΝ σῶς τ " ἌΡ 

μόχθος ὠμμιν᾽ τοῦτο γὲ τοι ἔρεω᾽ 
Ὁ ν οχ »ὝΎ “ 3 

καλῶν μὲν ὧν μοῖρων τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ 
νι »“Ὕν 

παντὶ λαὼ 
ὃ ἡ ᾿ » δέ 5 ͵ Ι ΕΣ 

εἰκνυναι" εἰ ὃὲ τις ἀνωρωποισι Θεόσδοτος ἅτα 
ἤ ἤ ᾽, 7 ΕΣ 

προστυχῇ. ταῦταν σχότει κρύπτειν εοικεν. 
Εν, 171 δα νγτηποβ ροΥ ϊποί, 

βὺ ἫΣ ἃς αὐτο ἄς τα τ »»--- 

“ Ἁ 
Ξ-Ξ σῶν τ τ ἘΝ δ πες ἈΞ Ὁ Ἐπ ΜᾺ ἘΝῚ [Ὁ 

’ ’ ἐ , 
ἜΝ ούτε πὶ τα τ πα «τὰς ντύνει 

, ’ .Ζ ἐπ εν ΤῊ ΞΘ 

9) » 
() τεέζνον, 



478 ΕΝΑΘΟΜΈΝΤΑ ΒΕΙΒΟΤΑ. 

ποντίου ϑηρὸς πετραίου χρωτὶ μάλιστα νόον 

προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει" τῷ παρεόντι δ᾽ 

ἐπαινήσαις ἑκὼν 

ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει. 
ΑΤΩΡΒἾΑΥα 5. ΑἸΡΉΏΠΠΟΟΝΟ. -- Ηοο ἔν. οὐπὶ αηἰθοοθᾶάρηξο δα ὨΡΤΏΠΟ5 

τοί] Βα. 

οὔ. Βὺ.: "- ΠῚ Β ΕῚ 5 ο. ΒΕ 
114 {. 109 

ΓΙ “ 
ἔσο τ, ἐξ δ έο α 5 Ξ- ον ς ΞΘ ὸο 5 ΞΞ ως: 

ς Ννι πο τν ἘΣ ΤΣ . , 
Ὁ γὰρ ἐξ οἴκου ποτὶ μωμον ἔπαινος κίρ- 

νώτωι. 

115 ς 163 

οὺ , 3 3 »ἢ ῃ 3 7 

Ὡ πόποι, οἱ ἅπωτῶώται φροντὶς ἔπαμερίων 
3 3 »“Ὕ 

ουκ ἰδυῖα. 

6 ΕΥΙΡΏΨ]α ΑΤΏΡ ΓΑΙ ὈΧΟΓΙΘ. 

11| {4. 104 

ἿΑ 
“αι μὲν ἡ“ ὉὍἿὟΔΛ ἈΣ στ λα τι τ ἐστ τλα 

τς τ  τσσ ὦ Ἐν ον “ὙἜΊ 

ὰ , Μἶἷ ᾿ ῳ “»Ὕ 

Ος Δολόπων ἄγαγε ϑρασὺν ὅμιλον σφενδονᾶσαι, 
ε “ -“" ,ὔ “4 Ἂ 

ἱπποδάμων Δαναῶν βέλεσι προσφορον. 
86 Ῥῃοθηΐοο. 

119 (0. 105 
ε Α 5 , Ων 

Υσερμεένες ἀχαμαντοχωρμαν Αἰαν. 

184 51. 168 

Ἐπ’. νότοι ες και 
" δὲ ; ἢ ᾿ ͵, ἢ 
ετι ε τΤειχξων ανακῆήκιει κοῖνος. 

Ἐοτγίαδβϑο ἀρ Ττοῖδ. 

185 82. 101 

πο ον τι ς Ὑ ον 

δα ψς τοὺ ον 
, ͵ "ε-" 

Αὐτὸν μὲ πρωτιστα συνοικιστῆρα γαίως 
" » 

ἐσδεξαι τεμενοῦχον. 
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»ἃ, ΒΕ.3 ἐς ο: Βδ.: 
ἰόβ Ε ὅ0. 180 

ἘΝ έ σε -- ΞΟ. 
« Ε 7 λον Δ ᾿ “ ’ 
ἥρωες αἰδοίων ἐμίγνυντ᾽ ἀμφὶ τράπεζαν ϑαμα. 

109 81. 190 

ΠέἘἜἊἋἝπο πε δ Ξ-ορ τ ον σ - 
,ὔ κ ,ὕ Ε 7 

Φϑέγμω μὲν πώγκοινον εγνωκὰς Πολυμνάστου Κο- 
᾿ Ἄλον 

λοφωνίου ἄνὸρος. 

558 90. 196 

σον το ξε 
Ὡ »κ»Ρν Ἂ 5 “ δὴ 

ον Ὅϑι παῖδες ᾿Αϑαναίων ἐβάλοντο φωεννῶν 
““Ψ.ΝΟ . ψ, 

χρηπὶὸ ἐλευδσερίας. 
76 ριρῃ δᾶ Αὐίθμ βίη). 

Ηος οὑτὴ ἔν. 225 (πο. 122) δὰ ΤΥ δια θαμ ΡοΥ ηοΥ 6 ΒΡ. οχίβἐϊπηαί. 

110 94. 101 
ἘΠ Ὁ ὐμπ συ . 

7ὔ Ν ε Ἂ ͵ ψ Ι ὌΞΙΧ 

πανδείμαντοι μὲν ὑπὲρ ποντιον λλως πόρον ιρὸν. 
6 ΧοΥχὶθ δχϑυοϊίι. 

111 90. 198 
--- -Ἔ: ω᾿΄ -᾿-ὋοὌἘΠ-- ΕΙρ τ Δ ἘΣ νι οὐκ...» 

ε Ν, Ν "»" ͵ 

Α Μιδυλου δ᾽ αὐτῷ γενεῶ 

ΠΩ 90. 199 

ἘΞ υν ἀξ μεθ τ Ξ ἢ 

“] 7 ΠΝ » 
Κει μοί τιν᾽ ἀνδρω τῶν Φανοντων. 

96 Ῥνυίμθα Δδρίηθίδ. 

118 98. ο00 

δ᾽ ΕΜ ΞΙ  ΨΉ  ὙΡΊΤ-: ᾿ 

ΕῚ ᾿ 2) 7 ,ὔ « 

Αἰολεὺς εἐβαινε Δωρίαν κέλευϑϑον ὕμνων. 

ϑ  -- - 

τννν Δελφοὶ ϑεμίστων [ὕμνων] μάντιες 
᾿Απολλωνίδαι. 

.-- αΑθόσον. 

.- «νὐν 



4 
“ο΄ τὰς ἀπ Νὰ πο “πο πω δ ἸῺ νὰ πὸ 

ΕΠΑΟΜΕΝΤΑ ΒΕΙΕΟΤΑ. 

’ ’ 4 Κα 'ᾷὰνψ 23, 

πενταετηρὶς ἑορτὰ 

20ῦ 

͵ 5 '- “" φ᾿ ὯΝ 5 κ τ 

βουπομπος, ἐν ἃ πρῶτον εὐνάσϑην ἀγαπατὸς ὑπὸ 

σπαργάνοις. 
6 Ρίηᾶβιο ἴρβϑο ἴπ Ῥυί 15 παίο. 

οα, Ρὅ.: 
206 

209 

210 

τ -2 τὸ 

Ι" Ι- Ιπ- 

4 

ν᾿ Ὁ; 
, " » “ Κεκρότηται χρυσέω κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς" 

"“Ἕ“Ὡ 

103. 
’ 

᾿Ξ ποι ἣν ΡΥ τὰ τας 

- 

Ι- Ι- Ι- 

( | 

’ ’ 
πον εν, τς δά “νοι τ ὧν πππερΠ ϑ, ἂ΄ ὙΞ 

7 
“΄--  -- 

εἶα τειχιίζωμεν ἤδη ποικίλον 

κόσμον αὐδάεντα λόγων" 
ὃς καὶ πολυκλειτάν περ ἐοῖσαν ὅμως Θήβαν ἔτι 

μᾶλλον ἐπασχήσει ϑεῶν 
Ἁ 3 9 , » , 

καὶ χωτ΄ ἀνῶρώπων ἀγυιάς. 

104, 

οἃ. Βρ.3 
1τὸ 

3 7 ες ͵ὕ » ’ 

Εὐάώρματε χρυσοχίτων, ἱερώτατον ὥγαλμα, Θηβα. 

100. 
» -ὉὟ ,ὔ , 

Λιπαρᾶν τε Θηβᾶν μέγαν σκχοπελον. 

101. 

5: , μή 
Ω ταλαίπωροι Θῆβαι. 

ΕΥασιοπ ἔτη βυβρθοΐαχη ΒΟΘΚΊ]Ϊο. 

108. 

Μελιγαϑὲς ἀμβρόσιον ὕδωρ 

Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικράνου. 

110. 

118 

1τὃ 

181 

189 
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Ἔνθα βουλαὶ μὲν γερόντων καὶ νέων ἀνδρῶν ἀρι- 
͵ ΕῚ ᾿ 

στευοισιν αἰχιμαΐ, 
- ᾿ “Δ καὶ “ιοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ ᾿Αγλαίω. 

Ὧ. ρανίδα. 

2 
21 

ρα. ΒΕ. 11. οἅ. Βὸ. 

189 

181 

186 

187 

188 

Μο 

214 
“ Λλ ) 7 , 

Οἱ τ΄ ἀργείλοφον πὰρ Ζεφυρίου κολωναν .... 
6 Τοοῦῖὶρ ΕΡΊΖΟΡΏ 18. 

τ : 
ἔπτε τ΄ τ ἘΕΘΆΓΌΞΒΕι κου οοτον 

ΕῚ 7 , ᾿ ᾿ “ 

Αἰγυπτίαν Μένδητα, πὰρ κρημνὸν ϑαλάσσας, 
2 ἸΞᾺ , π ͵] 

ἐσχῶτον Νείλου κέρως, αἰγιβάται 
. Ἅ Χ ΄, δι! τρώγοι γυναιξὶ μίσγονται ........ 

118. Ἧὸ 
ρον ΡΞ 

᾿ς ἣ 3 “ε 

τ νε Λευχίππων Μυκηναίων προφαται. 

Τ- 

114. -- 

Ὡς τ, “-π π“ᾳΦᾳΦΔὦἔΛΨοΟΩΝ, “πᾳΦρρΟῚ; ὦ τ δ «ὦ στ κα» 

“ ῳῃ{ - Δ. 

᾿Ανδρες, τινὲς ἀκκιζόμενοι Σκύϑαι 

νεκρὸν ἵππον στυγέοισιν λόγῳ κτώμενον ἐν φάει" 

κρυφῷ δὲ σκολιοὺς γένυσιν ἀνδέροισιν πόδας ἠδὲ 
κεφαλάς. 

νἾ “ 3 , Μ 

Καὶ λιπῶρῳ Σμυρναίῳ ἄστει ... 
(ἰογίαπι ΟΡ οαπδαλῃ πη4}1{ “Φ:μυρναΐων Βοροκμίυδ. 

118. ἐϑ 
, ’, , ,ὔ 

᾿Ξ πὸ Ὁ κὰ -- ὐτξ τ “πὸ τὰν χὰ τοὺ-- 

’ ΄ ’ 
-ω -- -π-ππ|ἰ πιοηωω  - -- --ο ὁ 

᾿Αρχᾷᾶ μεγώλας ἀρετῶν. ὠνασσ᾽ ᾿Αλάϑεια, μὴ 

πταίσγς ἐμὰν 
, κ᾿ σύνϑεσιν τρωχιεὶ ποτὶ ψεύδει... 

Τητη56η,) Ρίπαδν. 91 
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οα. Βῦ.: 110. αἃ. Βα. 

223 

224 

22 

221 

228 

190 

ἃ ͵ ο 

Τὴ Ὁ παρὼ Λύδιον ἅρμα 
᾿ 5 “ 

πεζὸς οἰχινεύων ....... 

120. 
191 

ΞΑ Ὶ 

Ι Ν , 3 “Ἢ 

Ταρτάρου πυϑμῆὴν πιέζει σ᾽ ἀφανοῦς σφυρηλατοις 
5, ΑΓ 

ον ἀνάγκαις 
Οοπἰδοίυγα ΒύοΚΙ πεέσει Ὁ 5:51} 8051] πὶ ἀἰβρ] 1661. 

5) 

’ , 
σα ἀμ  ρρισσι αν πα 

ἍΞ,, 

“" 9.0.3 ’ 

Μανίαις τ΄ ἀλωλαῖς τ᾽ ὀρινόμενοι 
ε Ι ᾿ ͵ 

ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ. 

Ὡς ἀἀὐϑοῪο τ ἀπ νὴ ἔξ ος 

“-“-. στὸ πεσῃ 
πα π“π τ νδον τἷἂὧὐϑ' τ τὖἷδννἍΡ 

Κλῦϑ᾽, ᾿Αλαλὼ Πολέμου ϑύγατερ, 

ἐγχιέων προοίμιον" 
Ἂν, ϑ 3, ε ͵ ͵ 

ἀμφύετ᾽ ἄνδρες τὸν ἱερόϑυτον ϑάνατον. 
Ηοςο 6556 ἰπἰζίθτη ὈΣΓΥΓΔΙΪ ἴῃ ΑἰΒΠΘΏΘη565 ΒΡ. διιβρίοαίαν, ΨὙιᾶρ 

ἔν, 199 (1ηο, 96). --- Βοῃπμιοίάθνίιο πὸ υἱοί 6556 ΡΙμἀδυῖ οι Π]. 

124. 

δ, Ὁ» 

198 

Ὁ πιρήδυ νοι ἀν δὰ ον τοι. 
᾿Ατελῆ σοφίας χαρπὸν δρέπειν. 

60 Ῥῃγνβιοϊορίβ. 

125. ΑΕ 

’ 
ΟΡ τὸ σι πὶ Ὁ Ὁ πιο’ “πᾷΦῪ, νὸς ἢ νδ' υδοι 
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᾿ 7 -» Ἁ Ἁ 

Τὸ κχοινον τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιϑεὶς 
ΕἸ 7 Ἷ ε 7 ᾿ κ ᾿ς 

ἐρευνασάτω μεγωλάνορος ᾿Ασυχιίως τὸ φαιδρὸν φάος, 
7 Α 7, ᾽ Υ΄ 5» ͵ 

στώσιν ἀπὸ πρωπίδος ἐπίκοτον ἄνελων, 
7 Ε δ 7 

πενίας δότειραν, ἐχ,ϑρὼν κουροτρόφον. 
Ηοο ἔν. δὰ Ἡγυροτοποιγαία ρουὑϊηθί, 

οἄ. Βρ.3 64. Βῦ.: : 
194 120. 229 

,ἷ ͵ 3 , δ Δ 

Ἴλγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἀνδρες ἢ 
7 Ἵ[ ΕἸ , 

σταᾶσιν, ὥλγος ἐμῴφῶανες. 

195 191. 980 

7 ΄ 5 “ 
Κακοφρονώ τ᾽ ἀμφανῇ πραπίδων 

καρπόν. 

190 128. 291 
ἔ ς κυ “ΝὟ 

ᾧϑοονον χενεοφρόνων ἑταῖρον ἀνδρῶν. 

[ 

ἘΜῈ ἐξ Ις 

- ( ἘΞ νὰν μὰ σον ας λυ τ  σασν 

Ιπ 
Θὰ τ σ- οὔ. 

ΞΘ Ξ τς, 

Πότερον δίκᾳ τεῖχος ὕψιον 
ἢ σκολιαῖς ἀπώτωις ἀναβαίγει 

ἐπιχ,ϑόνιον γένος ἀνδρῶν, 

δίχιω μοι νδος ἀτρέκειαν εἰπεῖν. 

108 0: 9823 

γἱ , 
δος Στ ΝΟ, τ π΄ τπρσον, τὰ Ν ΑΝ" ΛΠ ΠΟΊΑ γα ΦῸΝ, ,--τοὸ 

΄. Ε- 
Ἀπ του σα τ τα σα, νυ τοῦν νος ΕΣ ἐδ ἔρτ τε οτπν 

»Ὥ" Γ 7 Γλυκεῖο κοι καρδίων ἀτώλλοισα γηροτρόφος συν- 
αορεῖ 

5  ὰ Ἁ “ἉὙ , ’ 

ἔλπις, ὦ μαώλιστω ὥνωτῶν πολυστροφον γνωμᾶν 

κυβερνᾷ. 

ΠῚ 152. 285 
ἐν , ᾿Ξ 

815 
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291 

299 

240 

ΕΕΑΟΜΈΕΝΤΑ ΒΕΠΕΟΤΑ. 

; Ὑ 5“ 

Σοφοὶ δὲ καὶ τὲ μηδὲν ὥγαν ἔπος αἰνησαν πε- 
’ 

ρισσώ. 

᾿ οἃ, Βα. 
᾿ 158. 104 

Ἰ᾽: ξ ΤΡ ὦ τ ᾿ ' ; 
Εἴη καὶ ἐρᾶν καὶ ἐρωτι χαρίζεσθαι χωτὰ Χαιρον" 

Α , - » 7 , 

μὴ πρεσβυτέραν ἀριϑμοῦ δίωκε, ϑυμέ, 

πρᾶξιν. 
Ῥογίπηοτε υἱάρέυν δα ὅ'οοἹα (1ἴὰ ΤῊ ΘΟΧΘΗΙΙ). 

184. ὡ 
Χ , ’ 
ὥρρ..ω “ ,ῳ,,ῶωα)ὔ΄΄ -π τις, ““,χ,ωἶὍ, “ 

Γλυκύ τι κλεπτόμενον μέλημω Κύπριδος. 
᾿σσιι ον 

’ , ’ 
ΜΠ ΠΡ ΞΔ ΠΕ  ΞπΞ Ξ- 

’ ; ’ ’ 
 .ππΠὶ τὰ τον δὶ τα μὰ πὶ δ Ὡὰπΐπ' νι ν 

’ ’ 
ον, δου Ν᾽ ἘΝ Ἔσο τ ΡΣ μμ ν᾿ το 

’ ’ ’ 
παύσουν γον τας ἀρ το μὰ τ πὰ ἀπὸ τόνου, σὲνν 

»κ Ἂ 
τς 

[ ] , , ΥΩ 
ΠΛ ἮΝ  ““-πἴ'ὁ φν Ψι «αἱ σὰν τὰν σον ὧν σι ριον ἐμ ἘΠῚ 

ε ὅν π᾿ 5 Ι ἤ ΕΝ , 
Ανίκ᾽ ἀνθρώπων καματώδεες οἴχρνται μέριμναι 

ὔ “ 7 ΕῚ ’ ͵ 

στηϑέων ἔξω, πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου 
᾿ Ε ,7ὔ » ᾿Ὶ » “ 

πάντες ἰσῷ νέομεν ψευδῆ πρὸς ἀκτάν" 
ὰ ᾿ 3 5 κ ᾿ δ᾽ ἰοὺ 
ος μὲν ὥ'χρήμων, ἄφνεος τότε, τοι αὺ πλου- 

͵ ᾿ 
τέοντες 

"- "ἢ 

᾿ Ι , 7 7 

εν νονον, ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τοζοις δα- 
, 

μέντες. 
6 σοπιροίδίϊοπο. 

’ ’ -- τ - ,, -᾿ η  ἧ--ὦ 

ἡ δ ἄφνει πεποίϑασιν. 
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οἅ. Βὅ." 188. .Β 
"ΕΟ ἘΞ ὩΣ τρ τΞ 153 

πο στὸ Πενι 
ΞΕ - ΕΞ -ιι-.»9.5.Ὁ 

“ὦ᾽ ᾿ ἡ Ἁ 
. τῶνδε [γὼρ] οὐτε τι μεμπτον 

5... Σ ᾿ “ ΞΠ 5 Ν Ἁ 
οὐτ᾽ ὧν μεταλλακτον.. οσσ ὠγλαὼ “χ,ϑὼν 

ἐ ε κ ,ὔἢ 

πόντου τε ριπῶι φεροισιν. 

ἫΝ -, ( ( : | 

Ε- ᾽- [- 

᾿ Ιπ 

( ὦ οι οδ΄ ἃ, 1 

᾿Αελλοπόδων μέν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων 

τίμιω καὶ στέφανοι, τοὺς δ᾽ ἐν πολυχρύσοις ϑώ- 

λάμοις βιοτώ" 

τέρπεται δὲ καί τις ἐπ᾽ οἷδμ᾽ ἅλιον ναὶ ϑοῖ 
σῶς διαστείβων ........ 

140. ἡμἢ 

ἀτον - - λ΄--- Ὁ 

ἀρ δον προ. 
Δ Π τς νωδ' “Ἐπ τ μὰν Ἐ’[Εὀυπς“πἰ 5 ὩΣ ς- 

Ἁ -“-" ς μ 

νιν Διὸς πάϊς ὁ “ιρυσος" 
-»“ 5 ᾿ “ΝΛ ν στ 

χεῖνον οὐ σὴς οὐδὲ χὶς δαπτει, 
! Ν ,ὔ ,ὔ ’ Ἷ 

δώμναται δὲ βροτέαν φρένω κάρτιστον κτεάνων. 

141. τ 
.-.« Ἰπ3 -ἘΕε ων 

Ρ ἘῸΝ πΠ Ἰἕ δ 

Ιν» Ἰκ Ιὅκ Κα Ι- Ι- Ι: 
"“-᾿΄,ο . νον, ἘΞ ὭὭὰ (ἃ 

Χ , 7 εἰ ἴ Υ͂ 

Καὶ φέρονταί πως ὕπο δούλειον τύχιαν 
3 , Α πὰ ΤῊ, ᾿ 

αἰχιμώλωτοι, καὶ χρυσέων βελέων 
3 Α ,ὔ 

ἔντε τρωυμῶτίαι . . .. »΄-Ὁ 



486. : ἘΕΛΟΜΈΝΤΑ ΒΕΙΌΟΤΑ. 

ΠΝ 148. 

248 

250 

"Ὁ σι τῷ 

Ἴσον μὲν ϑεὸν ἄνδρα τε φίλον [ϑεῶ] 
ὑποτρέσσαι .. .. 

144. 
, 

ῳ α ϑ, ὡἀὠππῤππππΠ  πῊρδΠΠππρπππΠ τΔ' νυν - πῆ ΜΝ 

; Ψ , 
πὰ νι σ ὐὐγ ᾿ὐλ θυ λῶν 

«ε ͵ ᾿ 5 ἢ ἤ , ! οςς Ὃποταν ϑεὸς ἀνδρὶ χώρμα πέμψ, 
πρὸς μέλαιναν κραδίαν ἐστυφέλιξεν. 

140. 
"Ὗ ε Α κ . 

Οὐυτις ἐχὼν Χχαχον εὑρετο. 

141, 

[2.1] ᾿ “πὶ ὩΑ πτ Ἐπ ρον αε-. ὉΞ τς δ πὲ τὰ 

, ’ ᾽ .σ 
πὶ 5. »εε -εὴὰ πε λτς πὶ “Ἂν -Ξ-- 

’ ’ 
“-“ὩΣΆΘΑΙ αὶ ὠνδ ξῳφεισθτ τι, Αλλλῆνς , ὃς 

τ Ὁ , ᾿ ͵ ς , 

ος Νέων δὲ μέριμναι σὺν πονοις εἰιλισσομενοαι 
΄ς- ς« ἣ ᾿ , 

δόξαν ευρισχοντι" λάμπει δὲ “ρονῳ 
ΝΜ 5» ὔ “ 4 

εργὼ μετ᾽ αἰϑέρω λωμπευσέντω .. .. 

149. 

ὠ εδΚεέὄὥἼ σας ὦ», “Ὃο'ΠΕΡνσφε-- 

᾿-. ἥν, ὑῈ ἐ-- 
...» πρῶ, Ὁ ῳ ὭἝὩ «.» "Ἕ»᾿ “ἘΠ ω» τας 

,ὔ 5» ͵ 

ες Τιϑεμένων ἄγωνων 
“ 3 ι 5» ἘΣ ἢ 2) , 

προφασις ἄρεταν ἔς αἰπὺν εϑαλε σκοτον. 

10. 

( 4 
ων Ἠ ᾿ " -.5 -"ὔ δ 

Νικώμενοι γὰρ ἄνδρες ἀγρυξίαᾳ δέδενται 
" , - ,ὔ :Ὺ -»ν 

οὐ φίλων ἑναντίον ἐλδσεῖν. 

101. 

“δ ὦ -Ὥ"- ὉΝδ , , 

ἐπὶ λεπτῷ δενδρέῳ βαίνειν. 

οἄ. ΒΕ. 
309 

210 

211 

212 

218 
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219 

220 
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105. ἘΠῚ 

: ν ι ; 
Τόλμα τέ νιν ζαμενὴς καὶ σύνεσις προσκοπος 
ΠΕ Ν᾽ 
ἐσαωσεν. 

168. τ 

Εν Ι λ ,ὔ Ξ “Ἢ 5 δα 

Σ, ῆσει Το πεπρωμένον ου τυρ: ου σι ὥβεον 

τεῖχος. 

Ἁ Ε 5 ᾿ ͵ 

Πιστὸν δ᾽ ἀπίστοις οὐδὲν. 

πρῶ ον. δὴο ὧδ τς [Ξ υ] ͵.͵᾿-“,ι,,“ψυω Κ -π-.-Ὁ 

ΟῚ το χοιονοι υν ο τ εὐ συξες τευ δῦ 
ς 3 « “ 

Υφ αρμῶώσιν ἵππος, 
Η ΒΤ Ὡς ΟΝ Ὡ κ “ δυ. 95. [ 
ἐν δ᾽ ἀροτρῳ βοῦς" παρὼ ναῦν δ᾽ ἰϑύει τώχμστα 

7 

δελφίς" 
“ ΝᾺ , ᾿ ῇ ᾿ Ι 

καπρῷ ὃὲ βουλεύοντω ᾧονον κύυνὼ “χρὴ τλάϑυμον 

ἐξευρεῖν .. 

ἘΠῸ: 289 

Ε ουὺ τ |Ω, οὐ τπτὶ-πΞρ  Ξυς ΟΞ 

ἐν τ ατ  ΑΥΜῈ Σν 
 ρλνξ, οὐ ρα υεσι χης ἡλῶ σν,, 

ς 7ὔ Ὁ ς Ἷ 

λα πολ λίου δελφῖνος ὑποχρισιν.. 
; ᾿ ᾿ 5 ἔ ᾽: 

τὸν μὲν ἀκύμονος ἕν πόντου πελάγει 
ὍΝ ΞΕ δὴ Χ ,ὔ 

αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἔρωτὸν μέλος. 

151. 
το σ' φ 

, 
Ὁ τ κε καί! τὰ - ὦ ὧϑ.5-5 

- 

βυσσυ οαι 
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280 

285 

ΕᾺΛΟΜΈΕΝΤΑ ΒΕΠΕΟΤΑ. 

φιλάνορα δ᾽ οὐκ ἔλιπον βιοτάν. 
6 ἀρΙρ ΐηΐ5. 

158. 

ΜΙ 

᾿.᾿ Ι5 ἰ5 

» Ἁ ε“ “" 

Οπισϑε δὲ κεῖμαι ϑρασειῶν 
’ὔ ἢ , 

ἀλωπέχων ξανϑος λέων. 

159, 

Ν ἜΝΜΩΣ ΘΙ ; ͵, 
Ενϑαω καὶ ποῖμναι κτιλεύονται κώπρων 

᾽ὔ 

λεόντων τε. 

102. 

Ἰώχιει βαρυφϑεγκτᾶν ἀγέλαι λεόντων. 

168. 
-.- 3 , 

»“-ὌΞι ο  Ν, πο με σι 

ἐννςν Μελισσοτεύκτων κηρίων 

ἐμὰ γλυκερώτερος ὄμφά. 

100. 

Μὴ σιγῶ βρεχέσϑω. 

118. 
’ 

σῶν Ἐπ μὲ. νυν να“ 

Ξεινοδοκησέ τε δαίμων. 

1{ 1. 

Ποτίκολλον ἅτε ξύλον ξύλῳ. 

182. 

᾿ψψικέρατα πέτραν. 

188. 

οἅ. Βᾳ.ξ 
222 

228 

224 

129 

225 

521 

2350 



οὔ, Β5.3 
228 

1τ 

ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΕἸΔΩΝ. 489 

, ἜΡΟΝ “ ἢ 

Μελιρροϑων δ᾽ [ἄνθεων] ἕπεται πλοκώμοι. 
β, ΠΠΤΩΘΥΙΙ Βῦ. 

[188.] ἐάν ττ 7.3 

ΡΕ΄. δν.-. 

᾿ κἀν τ 

κὰκ φῶν ὃ εμμμξενοι 

Α εολ κ 7 , 

Ζηνὸς υἱοὶ καὶ κλυτοπώλου Ποσειδάωνος. 
6 Ῥιυτᾳποο οὐ ΤΠ 6560. 

ΓΡΕΘΕΘα. ἔτ. δ] [299] 
7 "“-ν Ἶ 

Μεμναίοωτ᾽ ἀοιδῶς. 

[Τ τ οη. ἔν. 10] ἊΝ 
οι οι ἀπ δ ΡΟ ον 

πο σι τ δ ον. 

ἘΝ ον τ. 
-Ἔ ΝΣ Ἐπ ΜΜ' Ξῶ ον ΜᾺ, πον Ἃ, ᾿οδ' ας ---ς σας: 

ΓΞ-Ὁ}}  -ΞῈΤ--Ξ 

Ἔν γ΄ ἘΣ Δ  ἸΣΣ Σξς δον  ΟΣΣΕΣ 

,ὔ Β᾽ Α ὔ »“7Ὃ» 

Ἐντι μὲν χρυσωλακώτου τεχέων Λωτοῦς ἀοιδαὶ 
ὡ[ριοι] παιανίδες- ἔντι [δ᾽ ἐπαντ]έλλοντος ἐχ[ε]1 

συ[ώρου] στέφανον 

ἐκ Διὸς παίδων μετα]μαιόμεναι" τὸ δὲ κοίμισαν 
τ[ετό]ρ[ων] 

[κᾶδος ἀμφὶ! σώματ᾽ ὠποφϑιμένων. 
ᾧ μὲν ἄχέταν Λίνον αἴλινον ὑμνεῖ, 

ὦ δ᾽ ᾿Ῥμεναῖονί. ον} ἐν γάμοισι “ιροϊζόμενον [νύμ-- 

φως λέχει! 

[μοῖρα! πάμπρωτον) λάβεν, 

ἐσχάτοις ὕμνοισιν' ὦ δ᾽ ᾿Ἰάλεμον ἰοβόλῳ νούσῳ 

πεδαϑέντα σϑένος, 

υἱὸν Οἰάγρου [τε] χρυσαορ᾽ ᾿Ορφέα. 

Ἰ4οη Π 1 οΥ: 

’ ’ ’ 
ΞΟ νος“ Ξ ΞΔ ἘΞΞ ὩΣ οι σῷ ἽἜἾΞ  ΞΞ Τα τς 

ΜΟΤΉτΏ56η), ῬΙη αν. 92 



ΕᾺΑΟΜΕΝΤΑ ΒΕΠΈΟΤΑ. 

.-ω-.-Ξ ωωπω.,, -- -- φοοῖι. 

ΒΥ Α ’ὔ “-“ὟΒΠ 5 κ 

Εντι μὲν χρυσαλακάτου τεκεὼν Λατοὺυς ἀοιδαὶ 
« “ ΕῚ , ς 

ὡ[ριαι] παιανίδες " ἐντι [δ᾽ ἐπαντ])έλλοντος αἱ κίσ- 
’ὔ 

σου στεφῶνον 
3 ! ’ Α ᾿ ,ὔ , 

ἐκ Διω[νύσου μετα)μαιομεναι" τὸ δὲ κοιμίσαν τρίί- 
»“ὦν , 

τον Μοῖσαι μέλος] 
ὃ Ὁ» εον ’ 5 5 ,ὔ 

[δεῖξαν υἱῶν] σωματ᾽ ἀποφϑιμένων, 
« Α , Ε᾽ ε "“» 

ὦ μὲν ἀχέταν Λίνον αἰλινον ὑμνεῖν, 

ἁ δ᾽ . .Ψ , .Ψ . 

οᾶ. Βδ.! - οᾶ, Βρ. ; [1π0. 189] 139 

[295] 

[296] 

[291] 

[298] 

,ὕ ἃ 

Πίτναντες ϑοὰν 
7] 3 5 3 Α ΕἸ ’ 

Χλιμαχ ὃς οὔρανον αἰἴπυν. 
6 Οἱο οἱ ἘΡΒΐαϊζο. 

[πο. 190]" Ἂν 

“ὕ{ , 

Οὗτοι με ξένον 
-» 

59 5 “ -" 3 7 ᾿ 

οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ 
Θῆβαι. 

[τῶ 1191} 189 

οὐ ψεῦδος ἐρίξω. 

[1 Ὁ. 199) 100 

, 
ἘΝ σον πα δο κα 

« “» 

Ἔλπίσιν ἀϑανάταις ἁρμῷ φέρονται. 

[1π|0. 199] 921 
, «ἢ -- )ὼμ -- 

᾿ ΄ » “» 

Ἃ μὲν πολις Αἰακιδῶν. 



ΕΞΙ ΑΔΗΛΩΝ ΕἸΔΩΝ. 

ἅ. Βε." ασδος [1π 6. 194] 

Πρόφασις βληχιροῦ γίνεται νείκεος. 

4688 [π|0:. 195] 

ἀμεύσεσϑαι Νάξιον 'Τίσανδρον. 

δ [πο 196] 
ς “ἤ .“» 

ἱππείοις ἔντεσι μεταίσσων ... 

Ἐπ οη ἀδη ἃ. 

491 

οα. Βὸ.ἕ: 
[299] 

[800] 

[8301] 

Ιῃ ἰοχίυ. Ο. 1, 100 στεφανῶσαι ρῖο στρεφ. -- Ο. Υ͂Ι, 62 ὁσσαὰ οὐ Ῥ, 

ΤΥ, 89 ἄναξ ργὸ γόσσα οἱ κἀάναξ --- Ο, ΥἹΙ, 4Ὁ κόρᾳ οὐ Ο. ΧΠΙῚ, δ] 
αὐτῷ ρῖο κόρα οἱ αὐτὰ -- Ο. ΧΠΙῚ, θὅ οἐ Ν. Χ, 16 φώνησε ρτὸ φώ- 
νασε --- Ο, ΧΙΨ, 17 ᾿Ασωώπιχον ρῖο ᾿Ασώπιον --- Ρ, ΙΥ͂, 189 φρένες 

ΡῬ΄Ὸ Φρένες --- Ρ. ΙΧ, 98 πεπονημένον --- Ν, ΥἹ, 50 ἀπονοστήσαντος 

1 πούϊ8. μᾶρ. 851, 1. 4 Ἰορθ 8712 ργὸ 272 --- 91, 7544. αὖ 1ηδ᾽]οαύαχα 

οϑὺῦ ἴῃ Απποῖ. Οτ. Ρ. 188 --- 129, 7 δὺ ἱπῆ, Ἰαρο Ἐὶ ὕχον ῬΙῸ Εῦχον 

- 166 οὐ 170 Ιορο υΧΧΧΙΠ ρτο ΧΧΧ --- 8760, 14 ἕναρεν ῬῖῸ ἔναριν 

Τὰ δηποῖ. ΟΥΤῦ; Ῥδρ. 4, 11π. 14 ἼΘρ9.18 ρῥγὸ 17 -- 9, 10 ἃν ἰδ΄. 78 ὕτὸ 

82 --- 11, 17 Ῥ, ῥὑχὸ Ν, - 86, οχίχ, εἶζ΄ ργὸ ς δ΄ --- 45, 1 Ἰδρθ 

Χ, 78 γχὸ ΧΙ, 81 ---ρ. 16 ἴοερὸ 71 ρτὸ 78 --- 69, 6 Ιορθ 9. ρτῸ 

19 -- 82, 10 ΤΧΧΧΠΙ ρτο ΤΧΧΧ -“-- 9, 7 δὺ πῇ, βουῖρο [οὐ ῥτῸ ο] 

- 128, 20 ἀυβαυπθᾶπιῃ ῥζῸὸ 8416 --- 166 ἡ᾿ πυδίοῦ ρῖῸὸ ἡ “-- 
11Ὁ, 18 Βοῦρα 67 ρζὸ 602 
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